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Dane Zamawiaiącego:
N anoThe a Sp ółka Akcy jna;

ul.Waryńskiego 1,;

00-U5 Warszaana

W odpowie dzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWMfl.Zp\lś na
. usfuga badawcza nr 1: opracowanie metod znakowania nanocząstek izotopem promieniotwórczym,

stworzenie procedur badawczych oraz systemów kontroli właściwości radiochemicznych.

. usfuga badawcza nr 2: określenie toksyczności wyznakowanych radiokoniugatów na liniach komórkowych

ludzkiego nowotworu prostaty. Wybór linii komórkowych oraz testu rytotoksycznoŚci, sporządzenie

procedur badawczych.

. usfuga badawcza nr 3: wykonanie wstępnego badania biodystrybucji radiokoniugatów na maĘm modelu

zwierzęcym i wybranym modelu ludzkiego nowotworu prostaty.

Usługa badawcza nr 4: Wykonanie badania toksyczności ostrej - badanie na mĄm modelu zwierzęcym.

Usfuga badawcza nr 5: Wykonanie szerokiego badania biodystrybucji radiokoniugatów na maĘm modelu

zwierzęcym i wybranym modelu ludzkiego nowotworu prostaty.

oświadczam (y), że nie jestem (eśmy) powiąz ani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami

upowaznionymi do zacięania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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zamawiającego czynności związane z pTzy1otowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a

wykonawcą polegające w szczególności na:

2) uczestniczeniu w społce, jako wspólnik społki cywilnej lub społki osobowej,

3) posiadaniu co najmniej 1,0 "/" udziŃów lub akcji,
4) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
5) pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.
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