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OFERTA NA WYKONANIE USŁUG BADAWCZYCH 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2016 r. składamy ofertę na wykonanie usługi 
badawczej polegającej na modyfikacji lakieru UV-utwardzalnego poprzez wprowadzenie reaktywnego 
produktu pochodzenia naturalnego. 
 

1) Przedmiotem usługi jest wykonanie badań polegających na modyfikacji lakieru UV-
utwardzalnego poprzez wprowadzenie reaktywnego produktu pochodzenia naturalnego na 
poziomie minimum 20% wag., z zastrzeżeniem, że zmodyfikowany w ramach prac lakier 
charakteryzować się będzie właściwościami porównywanymi z próbką referencyjną 
dostarczoną przez Zamawiającego.  
 
Prace nad modyfikowanym lakierem obejmować będą: właściwości reologiczne, reaktywność, 
stabilność lepkości i pH, przyczepność międzywarstwową, zmianę barwy po wprowadzeniu 
substancji pochodzenia naturalnego.  

 
Prace nad płytami polakierowanymi lakierami z dodatkiem substancji pochodzenia 
naturalnego obejmować będą: zmianę barwy po wprowadzeniu substancji pochodzenia 
naturalnego, przyczepność międzywarstwową, połysk lakieru, odporność powierzchni na 
nacisk, odporność powierzchni na zimne płyny. 
 

2) Potwierdzamy, że maksymalny czas realizacji usług badawczych wynosi nie więcej niż 9 

miesięcy. 

3) Potwierdzam, że: 

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z 
wymaganiami wykonanie zamówienia, 

• dysonuję kadrą posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 
zamówienia, 

• dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie 
badań w określonych w przedmiocie zamówienia aspektach.  
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4) Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. 
Nazwa usługi 

badawczej 
Ilość (szt.) 

Cena netto 
(PLN) 

Warto ść VAT 
(PLN) 

Cena brutto 
(PLN) 

1 

Modyfikacja lakieru UV-
utwardzalnego poprzez 

wprowadzenie 
reaktywnego produktu 

pochodzenia 
naturalnego 

1    

Razem    
 
 
 

5) Informuję, że niniejsza oferta jest ważna 90 dni od dnia zakończenia składania ofert, tj. do 27 
czerwca 2016 r..  

6) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

 
Uwaga: Do niniejszego formularza ofertowego należy załączyć dokumenty określone w Zapytaniu 
ofertowym. 
 
 
 
        Z poważaniem, 
 

 
 
……………………………………………… 

                (Podpis Oferenta) 
 


