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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 

………..………., dnia…………………………. 

(miejscowość)               (data sporządzenia oferty) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na świadczenie usług doradczych proinnowacyjnych jako ekspert sieciowy dla potrzeb projektu              

„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2.,zgodnie ze standardem świadczenia usługi doradczej o 

charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

1. Zamawiający: 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Imię i nazwisko/ Nazwa : ………………..  

Adres: ………………………….. 

PESEL/NIP:…………………………. 

Nr telefonu: …………………….. 

Adres e-mail: …………………… 

3. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

- akceptuję treść i postanowienia zapytania ofertowego, 

- gwarantuję wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 16-02-2015r.  

- za cenę jak niżej (netto): ……………….zł. 
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4. Ja, niżej podpisany oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia za cenę: 

Nazwa Komponentu Termin realizacji – 

liczba godzin(h) 

cena netto za 

1 godzinę [zł] 

Razem (liczba godzin 

*cena netto za godzinę) 

D4. Identyfikacja możliwych do 

wdrożenia technologii,   

 

D5. Poszukiwanie i nawiązanie 

kontaktu z dostawcą technologii,     

 

D6. Wsparcie w opracowaniu 

dokumentacji funkcjonalnej, 
  

 

D7.2 Wsparcie w procesie negocjacji 

z dostawca technologii, 
  

 

D8.1 Końcowa weryfikacja kształtu 

umowy,   
  

 

D9.1 Opracowanie szczegółowego 

planu wdrożenia,   
  

 

D10. Wsparcie we wdrożeniu 

pilotażowego rozwiązania 
  

 

Suma  

 

4. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym otrzymanym od Zamawiającego i nie 

wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu Ofertowymi, 

zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

………………………… 

       imię i nazwisko 

…………………………… 

             adres 

 

Wraz z ofertą przedkładamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i  kapitałowych z Zamawiającym. 

3. Życiorys zawodowy 

 

 

………………………….   …………………………………………………… 

      miejscowość i data                                         podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Imie i nazwisko, 

adres 

 

Przystępując do postępowania na: 

świadczenie usług doradczych proinnowacyjnych jako ekspert sieciowy dla potrzeb projektu                 

„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2.,z godnie ze standardem świadczenia usługi doradczej o 

charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców 

oświadczam, iż spełniam poniższe wymagania: 

 posiadam minimum pięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w obszarze 

swojej specjalizacji branżowej lub biznesowej i doświadczenie  potwierdzone referencjami 

pracodawców w realizacji co najmniej 4 usług doradczych związanych z wdrażaniem innowacji w 

przedsiębiorstwach, w przypadku eksperta o specjalizacji branżowej, działających w branży 

zgodnej z tą specjalizacją, zrealizowanych w ciągu trzech lat poprzedzających dzień zgłoszenia 

eksperta do zasobu sieciowego;  

 

 

…………………….        …………………… 

/miejscowość/ /data/          podpis  
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Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA KAPITAŁOWEGO I OSOBOWEGO 

 

 

................................................................ 

(Imię i nazwisko) 

 

................................................................. 

(Adres) 

 

 

oświadczam, że nie mam żadnego powiązania osobowego i kapitałowego z Agencją Rozwoju  

Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. 

 

 

……………………………… 

 (data, podpis) 

 

 


