
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 03/06/2017/FA   
Wzór formularza ofertowego  

 

 1
 

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

Oferent:  
 
 
 
 
………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
 

Do Zamawiającego: 
FIAB spółka z o.o. sp. k. 
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D, 
55-080 Kąty Wrocławskie 

 
 

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego nr 03/06/2017/FA   
z dnia 22 czerwca 2017 r.  

dotyczącego usługi usługi polegającej na wykonywaniu czynności kierownika naukowego 
B+R w ramach zatrudnienia na umowę zlecenie,   

 
Dotyczy Projektu, pod roboczym tytułem: „Opracowanie innowacyjnego, równoległego 
kompensatora przełączającego (równoległy energetyczny filtr aktywny) przeznaczonego do 
poprawy efektywności transferu i przetwarzania energii elektrycznej w systemach 
przemysłowych”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020   
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/06/2017/FA z dnia 22 czerwca 2017 r., 
dotyczącego usługi polegającej na wykonywaniu czynności kierownika naukowego B+R w 
ramach zatrudnienia na umowę zlecenie,  
działając jako Oferent/w imieniu Oferenta, 
składam niniejszą ofertę: 
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I. Dane Oferenta 
 

Dane Oferenta 
Imię i nazwisko oraz adres  
 
 
 

 

Nr PESEL  

Dane Osoby Kontaktowej 
Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Data przygotowania oferty  

 
II. Warunki oferty  
Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia.  
W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe: 

Nazwa 
kryterium  

Okoliczność stanowiąca podstawę do 
oceny kryterium  

Warunki oferenta  

a) Kwota 
wynagrodzenia 
miesięcznego 
brutto w PLN 

Podana kwota stanowi całkowite 
wynagrodzenie miesięczne brutto 
Wykonawcy z tytułu wykonywania Usługi 
wyrażone w PLN. 

 
 

………… PLN  brutto 
 

b)  Kwota kary 
umownej za 
każdorazowy 

przypadek 
nienależytego 

wykonania 
Usługi. 

Podana kwota wyraża wartość w PLN 
wartość kary umownej należnej 
Zamawiającemu za każdorazowy 
przypadek nienależytego wykonania 
Usługi. Minimalna kwota kary umownej, 
jaką można wskazać w ofercie wynosi 100 
zł.   

 
 
 

………… PLN  
  

c) Długość 
okresu 

wypowiedzenia 
umowy w 

przypadkach 
wypowiedzenia 

Podana wartość wyraża w miesiącach 
długość okresu wypowiedzenia umowy w 
przypadkach wypowiedzenia Umowy 
przez Wykonawcę – przy czym minimalny 
formułowany w ofercie okres 
wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 

 
 
 

…… miesiąc/-y 
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umowy przez 
Wykonawcę 

 
Ponadto oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego 

żadnych zastrzeżeń  oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte. 
2. Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu 

ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i 
należytą starannością. 

3. Zobowiązuję się postępować zgodnie z treścią ww. zapytania ofertowego.  
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w 

ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.  
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele procesu 

przeprowadzenia postępowania w sprawie zapytania ofertowego oraz ewentualnej 
wykonywania umowy warunkowej i umowy o realizację Usługi. 

 
Załączniki do oferty: 

1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;  

2. oświadczenie w przedmiocie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - – 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

 
 
 
 

……………………………………………………….. 
Data i podpis1 Oferenta  

/ osoby reprezentującej Oferenta 
 

                                                
1 Osoby działające przez pełnomocników zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty 
wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod ofertą.  


