Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa …………..
Siedziba ……………
Nr telefonu/faks ……………
Adres e-mail …………………………
NIP ……………..
REGON …………………..

Dane dotyczące zamawiającego:
Nazwa: Millenium Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa.
Siedziba: 40-750 Katowice, ul Hierowskiego 2
NIP 954 275 77 73.
REGON 362387978.
Nr telefonu (32) 205 95 00
E-mail sekretariat@bazantowo.pl oraz b.rzepka@bazantowo.pl

Zobowiązania wykonawcy:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe - oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z
wymogami zapytania ofertowego za cenę:
Lp.

Nazwa zadania

Termin
realizacji od do

Opis działań
i ich
rezultatów

Wycena
kosztów

Kwota
wynagrodzenia
w PLN netto i
brutto

A
B
C
D
Opis zakresu włączenia
użytkowników końcowych w
realizację projektu
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Oświadczam, że: Wykonam zamówienie publiczne w terminie …………….. miesięcy.
Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań, do oferty załączamy następujące dokumenty:
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 4 – Formularz dotyczący danych wykonawcy wybranego przez
zamawiającego do realizacji projektu zgodnie z wymogami wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach konkursu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR 2014-2020.
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
Załącznik nr 6 – Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30.04.2010 r. O
zasadach finansowania nauki konieczne jest złożenie poświadczonej kopii dokumentu
statutowego potwierdzające status jednostki naukowej lub innego równoważnego
dokumentu rejestrowego.
Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, składane dokumenty oraz
oświadczenia, (jeśli dotyczy).
Załącznik nr 8 – Opis potencjału technicznego wykonawcy.
Załącznik nr 9 – Opis podejścia do innowacyjnego modelu świadczenia
spersonalizowanych usług w zakładzie przyrodoleczniczym.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy
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