
 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 
 
 
……………………………….        …………………..……………..  
    Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość, data  
 
 
 

DO 
MAWIT DRUK Witold Jaworski 

ul. Skarbka z Gór 132B lok.12 
03-287 Warszawa 

 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2016 r. dotyczące zakupu usługi B + R w 
zakresie opracowania nowej usługi w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie 
otoczenia i potencjału przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowację dla MŚP 
składam następującą ofertę dotyczącą realizacji zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym: 
 

I. Oferta: 
1. Całkowita cena netto z tytułu realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie 

zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 
23.08.2016 r. wynosi w zł ……………………………………………………………………………….…… 
(słownie:………………………………………………………………………………..………………………….…..........) 
w tym 
Etap 1 Opracowanie nowego produktu  

a) Zadanie 1: Badanie możliwości wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego na terenie woj. lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego 
i podkarpackiego 
wynosi w zł ……………………………………………………………………………………………………… 

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

b) Zadanie 2: Opracowanie modelu matematycznego aplikacji 

wynosi w zł ……………………………………………………………………………………………………… 

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

c) Zadanie 3:  

Opracowanie modelu funkcjonalnego aplikacji wynosi w zł ……………………………….. 

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

Opracowanie projektu technicznego aplikacji wynosi w zł …………………………………. 

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

d) Zadanie 4: Stworzenie prototypu aplikacji i testowanie 

wynosi w zł ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 Etap 2 Wdrożenie nowego produktu 

a) Zadanie 5: Przeprowadzenie testów aplikacji 

wynosi w zł ……………………………………………………………………………………………………… 

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



 

 
 

 
 

2. Termin wykonania zamówienia: ……………………..……………….……… dni roboczych.  
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia do 
przygotowania oferty.  

4. Oświadczam iż uważam się za związanego z ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych 
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję 
się do podpisania umowy pod warunkiem zawieszającym na realizację 
przedmiotowego zamówienia, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
oraz według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego.  

6. Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe oraz 
spełniam wszelkie warunki wymagane zapytaniem ofertowym.  

7. Oświadczenie, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie przedmiotu zamówienia.  

8. Oświadczam, iż posiadam siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

II. Dane Wykonawcy:  
1. Rodzaj jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.) posiadającej 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, 
A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy (proszę zaznaczyć właściwe): 

a) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni; 
b) jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 
c) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych; 
d) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
e) Polska Akademia Umiejętności; 
f) inna jednostka organizacyjna niewymieniona powyżej, będąca organizacją 

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1). 

2. Pełna nazwa jednostki naukowej (tożsama zgodnie z ogłaszanym przez ministra 
właściwego do spraw nauki komunikatem o kategoriach przyznawanych jednostkom 
naukowym na podstawie art. 4b ustawy z dnia  30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki) 
…………………………………………………………………………..……………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………..… 

3. Kategoria naukowa jednostki naukowej (proszę wpisać zgodnie z ogłaszanym przez 
ministra właściwego do spraw nauki komunikatem o kategoriach przyznawanych 
jednostkom naukowym na podstawie art. 4b ustawy z dnia  30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki) ………………………………………….…………………………………………………….…. 

4. NIP jednostki naukowej ………………………………………………………………………… 
5. Adres siedziby i dane kontaktowe jednostki naukowej:  

a) Województwo ………………………………………………… 
b) Powiat ………………………………………………………… 
c) Gmina ………………………………………………………… 
d) Miejscowość …………………………………………………. 
e) Ulica …………………………………………………………. 



 

 
 

 
 

f) Nr budynku …………………………………………………. 
g) Nr lokalu (jeśli dotyczy)...………………………………….. 
h) Kod pocztowy ………………………………………………. 
i) Nr telefonu osoby do kontaktu ……………………………… 

 
III. Potencjał 

 
1. Oświadczam, iż posiadam potencjał merytoryczny, techniczny i badawczy w zakresie 

wykonania zadań stanowiących przedmiot zamówienia. 
2. Wykaz posiadanego potencjału:  

 
Numer i nazwa 

zadania 
Potencjał 

merytoryczny 
Potencjał 
techniczny  

Potencjał 
badawczy  

Zadanie 1 Badanie 
możliwości 
wykorzystania 
energii 
promieniowania 
słonecznego na 
terenie woj. 
lubelskiego, 
mazowieckiego, 
świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

   

Zadanie 2: 
Opracowanie modelu 
matematycznego 
aplikacji 

   

Zadanie 3: 
Opracowanie modelu 
funkcjonalnego oraz 
projektu 
technicznego 
aplikacji 
 

   

Zadanie 4: 
Stworzenie 
prototypu aplikacji i 
testowanie 
 

   

Zadanie 5: 
Przeprowadzenie 
testów aplikacji 
 

   

 
3. Szczegółowa specyfikacja kosztów usługi wraz z uzasadnieniem wysokości wskazanych 

w ofercie kosztów, jak również niezbędności poniesienia danego kosztu/realizacji 
danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów:  

 

Numer i nazwa Specyfikacja Uzasadnienie Uzasadnienie 



 

 
 

 
 

zadania kosztów zadania wysokości 
kosztów 

poniesienia 
kosztu/realizacji i jego 

związek z 
realizowanym 

projektem 
Zadanie 1 Badanie 
możliwości 
wykorzystania 
energii 
promieniowania 
słonecznego na 
terenie woj. 
lubelskiego, 
mazowieckiego, 
świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

   

Zadanie 2: 
Opracowanie modelu 
matematycznego 
aplikacji 

   

Zadanie 3: 
Opracowanie modelu 
funkcjonalnego oraz 
projektu 
technicznego 
aplikacji 
 

   

Zadanie 4: 
Stworzenie 
prototypu aplikacji i 
testowanie 
 

   

Zadanie 5: 
Przeprowadzenie 
testów aplikacji 
 

   

 

 
 

 
  

        ................................................................... 
czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy 

 
 


