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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego 1 

 

Data sporządzenia oferty:……………......... 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………................................................................. 

Adres Wykonawcy:  ……………………………………………………………………….…………….…… 

Tel: ..…………………………….      Tel. kom……………………. 

E-mail: ……………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dotyczy: projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.” , Nr POIR.01.01.01-00-

0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W: 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 . dotyczące wykonywania usług badawczych w zakresie pełnienia 

funkcji pracownika badawczego przedkłada niniejszą ofertę. 

 

Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 

Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi:  

...................................zł; słownie.............................................................................................................złotych 

 

Posiadam   ……………………… lat praktyki zawodowej. 

Oświadczam, że brałam/em udział w ………………………(podać ilość) projektach badawczo rozwojowych 

dotyczących cywilnych ultralekkich statków powietrznych – wiatrakowców na stanowisku inżyniera lub 

pracownika badawczego. 

 

Lista projektów badawczych, w których brałem udział na stanowisku inżyniera lub pracownika badawczego: 

L.p. Tytuł/temat projektu. 

Nazwa jednostki 
realizującej 

projekt. 

Kontakt do osoby z 
jednostki 

prowadzącej projekt 
do potwierdzenia 

informacji. 

1. (obowiązkowe) 
 
 

  

2. (obowiązkowe) 
 
  

 

3. (nieobowiązkowe) 
 
 

  

4. (nieobowiązkowe) 
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Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

a) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu w tym brak powiązań 

osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

b) zapoznałem/am się z warunkami i informacjami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

oraz załącznikach do niego i nie wnoszę do żadnych zastrzeżeń, 

c) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym 

koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy 

zlecenie). 

d) uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

e) uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego 

g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

h) Wszelkie dołączone do niniejszej wyceny dokumenty są zgodne z oryginałem. 

i) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.  

j) Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy.  

k) do oferty dołączam: 

1. Skan dyplomu potwierdzającego uzyskany tytuł magistra inżyniera. 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

3………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………..., dnia ………………………   ................................................................................. 

podpis osoby składającej ofertę 

 

 

 


