Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego

………………………………………..
(miejscowość i data)
………………………………………….
(nazwa i adres siedziby oferenta)
………………………………………….
(telefon, fax)
………………………………………….
(e-mail)
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe firmy Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą w Niekaninie, przedkładam/przedkładamy niniejszą ofertę.
Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu
ofertowym.
Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia.
Oferuję wykonanie zlecenia: w kwocie netto ………………….zł. (słownie:
……………………………………………………… złotych) + podatek VAT wg. stawki …% w wysokości
………… zł. (słownie: ………………………………………………….. złotych) Łączna wartość
zamówienia wynosi …………………zł brutto (słownie:……………………………………………………..
złotych)
Lp.
1
2
3
4

Nazwa etapu
Zadanie I Faza koncepcyjna
Zadanie II Opracowanie sterownika IoT
Zadanie III Opracowanie konstrukcji eparasolnika
Zadanie IV Budowa prototypu eparasolnika oraz stworzenie prototypu
aplikacji mobilnej do jego obsługi wraz z
testami na użytkownikach końcowych

Wartość netto

Termin realizacji*
do dnia ……….
do dnia ……….
do dnia ……….
do dnia ……….

* przy założeniu, iż termin rozpoczęcia wykonania usługi rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2018 r.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia ………. (przy założeniu, iż
termin rozpoczęcia wykonania usługi rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2018 r.)
Termin realizacji łącznie: …………………… dni.
Oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadam status (zaznaczyć
właściwe):
[ ] jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.);
[ ] Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.)
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[ ] Spółki celowej w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
[ ] niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz
notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP;
[ ] przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn.
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730
z późń. zm.), posiadający siedzibę na terytorium RP.

…………………………………………………………….
(podpis i pieczęć Oferenta)
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