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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 01/SMI/2019   

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/SMI/2019 na świadczenie usług przez Ekspertów, członków zespołu ekspertów, 

w ramach projektu „Szkoła młodych inżynierów/inżynierek” w celu wypracowania i wdrożenia nowego programu nauczania 

i certyfikacji „Szkoła młodych i inżynierów/inżynierek” (SMI), rozwijającego zdolności i kompetencje politechniczne uczniów.  

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Imię i nazwisko/nazwa firmy  

Adres zamieszkania/siedziba firmy  

Nr telefonu   

e-mail   

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

Telefon/e-mail  

 

 

Cena jednostkowa brutto za godzinę realizacji usługi: …………… zł;  

słownie złotych (……………………………………..) 
 
Uwaga! Cena powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i wszystkie składki ubezpieczeniowe wynikające z przepisów prawa i posiadanego statusu 
wykonawcy (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  wszystkie składniki wynagrodzenia, zaliczki na podatek dochodowy, 

składki ZUS i wszelkie inne podobne obciążenia publicznoprawne niezależnie od tego, którą stronę obciążają zgodnie z przepisami prawa).  
Zaproponowana cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. Zaproponowana cena brutto nie może ulec zmianie przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

 

 

1. Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 01/SMI/2019 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej 

zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia  

3. Potwierdzam, że osoba wymieniona w załączniku nr 3 posiada niezbędne kompetencje, kwalifikacje oraz doświadczenie do 

realizacji usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, iż: 

a) zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego nr 01/SMI/2019, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i bez 

zastrzeżeń wszystkie zapisy zapytania dla niniejszego zamówienia; 

b) w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób 

podany w zapytaniu ofertowym nr 01/SMI/2019 przez osobę wskazaną w załączniku nr 3; 

c) w przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu oraz 

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam że zamówienie zostanie zrealizowane osobiście przez osobę, wykazaną w załączniku nr 3.  

Wszelkie zmiany w tym zakresie wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
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od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu  

7. Oświadczam, że ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją opisanego 

zamówienia. 

8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzień składania oferty. 

9. Do oferty załączam: 

a) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (liczba stron: ………….) 

b) Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i wykaz doświadczenia (liczba stron: 

…….) 

c) Dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje/doświadczenie wskazanych osób (liczba stron……….): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………     ……………………………….. 
                   Miejscowość i data          Podpis Wykonawcy  
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