
                     
 

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

OFERTA 

 

 

 

…………………………………………………… 
          Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

 

Proponowana cena przeprowadzenia całości usług obejmujących swoim zakresem zadania 

Specjalisty ds. badań  ………… (należy wpisać część zamówienia - pełną nazwę danego 

specjalisty zgodnie z zapytaniem ofertowym) 
 

wynosi: 
 

brutto …………………….. zł., 

(słownie:  …………………………………………………….……………………………… złotych), 
 

za stawkę godzinową ……...… zł (słownie: …………………………………..…… złotych) za 

jedną godzinę zegarową.    
 

1. Termin związania złożoną ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2018r. 

Wyrażam zgodę na przesunięcie okresu realizacji badań przemysłowych do 30 czerwca 2019r. 

bez zmiany wynagrodzenia przy zachowaniu założonej ilości godzin badań. 

3. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 

a) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w 

tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

b) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 

c) realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym; 

d) cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

e) akceptuję warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują nam żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego, 

f) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym 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 (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru) 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwanej „RODO”, 



                     
 

 

 

h) wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.  

4. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) CV osoby biorącej udział w badaniach przemysłowych, 

3) ............................................................................................................................. ............ 

4) ......................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................. ............. 

 

 

 

Miejscowość i data …………………                      

            ……..………………………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy 


