Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego nr 3/2017
Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa:
Siedziba:
Nr telefonu/faks:
nr NIP:
nr REGON:.
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gorycki&Sznyterman sp. z o.o.
Ul Chałubińskiego 53
30-698 Kraków
NIP: 676-217-86-27

Zobowiązania Oferenta:
Zobowiązuje się wykonywać zadania na stanowisko Kierownik Zarządzający w projekcie
pn. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie
dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją
prywatności do zastosowań biurowych.”:

- odpowiadanie za monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektu i nadzór nad
realizacją projektu zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, w
szczególności z harmonogramem i budżetem,
- weryfikowanie postępu projektu. W przypadku wniesienia koniecznych zmian w projekcie –
odpowiada za ich uzgodnienie z Instytucją Pośredniczącą.
- uczestnictwo w kluczowych dla projektu spotkaniach (m.in. z zespołem projektowym,
podwykonawcami)
- weryfikacja wypracowanych w ramach projektu Kamieni Milowych i innych dokumentów
(np. raportów z badań) pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami oraz zapisami
wniosku o dofinansowanie projektu,
- pomoc osobie rozliczającej projekt i nadzór nad właściwym dokumentowaniem wydatków
związanych z realizowanym projektem, weryfikacja pod kątem merytorycznym kluczowych
faktur w kontekście kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie,
- promocja wyników projektu.

Cena wynagrodzenia brutto za 1 godzinę pracy, w kwocie:
• cena brutto...............
kody CPV:
•
•

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Oświadczenia Oferenta:

•
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)
•

Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W
przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje są
prawdziwe.
Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 30.10.2017 r.
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto oświadczam, że posiadam potencjał i doświadczenie niezbędne dla realizacji
projektu, czego dowodem jest moje CV.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy
skontaktować się z …………………………………………..(imię i nazwisko wyznaczonej osoby).

______________________________
(Miejscowość i data)

__________________________________
(podpis wykonawcy)

Załączniki:

1) CV dokumentujące posiadane doświadczenie
2) ………………………………………………………

