
    
 

 
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 01/1.1.1./2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. dotyczące 
wyłonienia wykonawcy na stanowisko „Koordynator merytorycznego projektu pt.: 
Przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych nad wykorzystaniem nowych 
materiałów do optymalizacji wagi oraz ochrony elementów jezdnych cysterny przed 
działaniem czynników zewnętrznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

 

Dane osoby, która objąć ma stanowisko „Koordynatora merytoryczny projektu” 
Imię i Nazwisko  

Adres  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie oferty (jeśli są inne niż powyżej) 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Pozostałe dane (jeśli dotyczą) 
Nazwa, adres, dane firmy (w tym: nr NIP, nr 
KRS/EDG) 

 

Parametry Oferty 
Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

Realizacja warunków udziału w postępowaniu Opis (Proszę o określenie czy warunek jest 
spełniony oraz wskazanie na podstawie jakich 
dokumentów spełnienie warunku zostanie 
udowodnione): 

Warunek: „Wiedza i doświadczenie”  Ukończone  studia wyższe techniczne z 
tytułem minimum mgr inż.: 
 
 
 

 Posiadany tytuł doktora z zakresu 
zagadnień technicznych w dyscyplinie 
budowy i eksploatacji maszyn 
 

 Udokumentowane co najmniej trzyletnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika 
produkcji 

 
 
 
 Posiadane certyfikaty 

 



    
 

 
 
 
 
 Prawo jazdy kategorii B:  

 
 

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu 
udzielenia zamówień podmiotom 
powiązanym  

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty: 

Kryterium – CENA (Wynagrodzenie brutto w ujęciu godzinowym 
CENA (Wynagrodzenie brutto za godzinę)  
Kryterium – CZAS SPORZĄDZENIA RAPORTÓW 2 SZT. Z BADAŃ PRZEMYSLOWYCH I PRAC 
ROZWOJOWYCH 
CZAS (liczba dni)  

 

 
Oświadczenia Oferenta: 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem Ofertowym oraz treścią ogłoszenia a oferta 
zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu. 
 
Oświadczam, że zgadzam się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym a oferta 
odpowiada i jest zgodna z ww. warunkami, w szczególności zawartymi w punkcie „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia”. 
 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Data 

Czytelny podpis 

Pieczęć firmowa - jeśli dotyczy. 

 

 

 
 
 
 
Wykaz załączników do oferty: 
 
 

1. …………. 
 

2. ………….. 
 

3. ………….. 
 

4. ………….. 
 

5. ………….. 
 

6. ………….. 
 

7. ………….. 



    
 

 
8. ………….. 

 
9. ………….. 

 
 


