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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POIR/2.3.2/2015 z 10.12.2015 
 
    
 
………………………………………… 
     (pieczęć adresowa Oferenta)   

Do: 
Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek 
ul. Lwowska 173, 35-301 Rzeszów 
NIP: 8131041506 

 

FORMULARZ OFERTY  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2.3.2/2015 z dnia 10.12.2015 r. dotyczące 
opracowania dla firmy Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek nowej usługi 
w ramach „Bonu na innowacje dla MŚP” , działając w imieniu:  
 
.………………………………………………………………………………………………………… 
  
.………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 
 
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:  

Zadanie  

Okres realizacji  Cena 
Data 

rozpocz ęcia  
(dd/mm/rrrr)  

Data 
zakończenia  
(dd/mm/rrrr)  

Cena netto  Cena 
brutto  VAT 

Zadanie I: Gromadzenie 
danych, konsultacje wstępne, 

opracowanie koncepcji 
     

Zadanie II: Opracowanie 
prototypu, testy      

Zadanie III: Wdrożenie 
oprogramowania, przekazanie 

kompletnej dokumentacji 
programu 

     

Całkowita cena realizacji zlecenia     

 

Czas realizacji zlecenia  ………………………miesięcy 

 
Liczba zrealizowanych Bonów na innowacje w latach 

2012-2014 
………………………bony/ów 

 
Czas trwania bezpłatnego serwisu po zako ńczeniu 

projektu  
………………………miesięcy 
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Oświadczamy, że:  
 

1. Oferent posiada status 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.),  

 

2. Oferent posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B o której mowa w art. 42 ust. 
3 ww. ustawy, potwierdzoną w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN 
i SzW z dnia 9 lipca 2014 r., pozycja 38), 

 

3. Oferent posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

4. Oferent posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne do wykonania 
usługi obejmującej przedmiot Zapytania ofertowego, 

 

5. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym tj. firmą Horyzont 
Agencja Reklamowa Sławomir Popek. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą (tj. między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą), polegające na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić  

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

6. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ze szczegółowym opisem 
i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

 

7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 
180 dni od daty jej złożenia.  

 

8. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 
i miejscu ustalonym z Zamawiającym.  

 

9. osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w związku ze złożeniem niniejszej 
oferty jest:  
  
………………………………………………………… tel. .…………………………………………  
 

e-mail:…………………………………………………………… 

   
 
 
…………………………………  ……….…………………………………………………  
       Miejscowość i data      czytelny podpis osoby uprawnionej do składania  

 oświadczeń woli w imieniu Oferenta  


