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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 01/2019 
 

NAZWA WYKONAWCY:____________________________________________________________ 

ADRES SIEDZIBY:  ________________________________________________________________ 

REGON:_________________________  NIP:  __________________________ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy, na wykonanie usługi 

badawczo-rozwojowej w ramach działania 2.3.2 POIR „Bon na innowacje", polegającej na opracowaniu 

technologii linii maglowniczej z zastosowaniem systemu odzysku energii cieplnej z oparów magla do 

podgrzewu wody wykorzystywanej w procesie prania 

Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu 

ofertowym, za cenę: 

 

netto: ……………………… PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

 

Zgodnie z poniższą specyfikacją: 
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L.p. Nazwa zadania Opis działań 

planowanych do 

realizacji w 

ramach 

wskazanych 

zadań/podmiot 

działania 

Rezultat 

zadania 

Cena 

jednostkowa 

(netto) 

Uzasadnienie 

kosztu i jego 

związek z 

realizacją 

projektu 

Okres 

realizacji (w 

miesiącach 

oraz data 

rozpoczęcia i 

zakończenia) 

 Etap I: Opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego 

Zadanie 

1.1 

Opracowanie 

koncepcji 

rozwiązania 

konstrukcyjnego 

linii 

technologicznej – 

maglowniczej, 

zasilanej 

wytwornicą pary z 

systemem 

odzysku ciepła z 

magla 

      

Etap II: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej 

Zadanie 

2.1. 

Opracowanie 

dokumentacji 

konstrukcyjnej, 

niezbędnej do 

wykonania 

prototypu linii 

technologicznej 

– maglowniczej, 

zasilanej 
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wytwornicą pary 

z systemem 

odzysku ciepła z 

magla 

Etap III: Wykonanie prototypu stanowiska 

Zadanie 

3.1. 

Wykonanie 

prototypu 

stanowiska oraz 

przeprowadzenie 

testów 

sprawdzających 

poprawność 

zaproponowanego 

rozwiązania.  

     

 

 

Etap IV: Opracowanie raportu z badań 

Zadanie 

4.1. 

Raport z prac 

badawczych 

     

 

Razem ETAP I+II+III+ IV     

 

 

Informacje zawarte w tabeli posłużą do oceny, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach usługi są 

uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wykonawcę działań. Przez „uzasadnione” 

należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego 

wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich 
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wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani 

zaniżone.  

 

Uwaga: 
 
Powstały i przesłany Zamawiającemu, na podstawie opisanych w załączniku nr 1 trzech Zadań, kosztorys 
musi zawierać: 
-  ilość zaangażowanych osób,  
-  ilość godzin przewidzianą na każdą czynność i konieczną ilość wykonanych czynności ( powtórzeń ), 
-  stawkę jednostkową na osobę, 
-  przewidywaną ilość próbek, powtórzeń, wariantów, 
-  ilość czasu ( ilość roboczo dni np. 15 – 20 dni ) potrzebną do realizacji każdego zadania i poszczególnych 
etapów ich realizacji, 
-  ilość i rodzaj użytego sprzętu, 
-  ilość godzin pracy poszczególnych urządzeń i stawki jednostkowe dla sprzętu, 
-  ilość i rodzaj zakupionych materiałów lub środków piorących (np. cena/kg) 
 
Przesłany Zamawiającemu kosztorys musi określać rodzaj i wysokość kosztów dla opisanych w załączniku 
nr 1 zadań jak i poszczególnych etapów ich realizacji. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, a w cenie oferty ujęte zostały 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Oświadczam, że łączny okres realizacji usługi nie będzie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Ostateczne terminy realizacji usług badawczych zostaną ustalone w wyniku 
uzgodnień między Stronami umowy. 

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 120 dni od dnia jej złożenia. 
4. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 
jesteśmy podmiotem uprawnionym do złożenia oferty. 

6. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na 
dzień składania oferty. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2 

8. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1
rozporządzenie 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). 
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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  imię nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel./fax, adres e:mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Do oferty załączono następujące dokumenty: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2). 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3). 

 

Miejscowość, data …………………………………………………… , ……………………………… 

 

 

 

………….…………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 


