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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent (imię i nazwisko):

Adres: 

PESEL:
NIP:

Nr telefonu / nr faksu, adres e-mail:

Składa ofertę do:  FINN Sp. z o.o.,  Wrońsko 1A, 98-330 Konopnica  na realizację zamówienia pn.  Usługi
kadry naukowo-technicznej – Specjalista w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa złożonymi danymi
cyfrowymi  oraz  rozwiązań  zgodnych  z międzynarodowymi  normami,  umożliwiającymi  ich
międzysystemową  wymianę oraz  zgodnie  z wymaganiami  określonymi  w  Zapytanie  ofertowe  nr  SWP
UC.33/2019-W1.04

Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych warunków:

1. Cena  ofertowa  brutto:  Oferowana  stawka  godzinowa  ....,00  PLN brutto  (słownie:  …........................
złotych brutto).

2. Czy  Oferent  osiąga wynagrodzenie  w  innym podmiocie  i  jego  wynagrodzenie  osiągnięte  w  innym
podmiocie  przekracza  minimalne  wynagrodzenie  przewidziane  w  przepisach  w  dniu  wypisania
Formularza Ofertowego? TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Jeśli Oferent NIE osiąga minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach, oferowana stawka
godzinowa brutto z pkt 1 zostanie podczas rozpatrywania ofert podniesiona zgodnie z obowiązującymi
przepisami o dodatkowe narzuty i koszty ponoszone przez Zamawiającego.

Ponadto Oferent oświadcza, że:

1. zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień” i akceptuje jego postanowienia;

2. zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

3. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia następnego po otwarciu
ofert;

4. posiada zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia;

5. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym;

6. nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  okolicznościach  określonych
w zapytaniu ofertowym;

7. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania 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 Oferenta a Oferentem, polegające
w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;

8. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od
których  dane osobowe bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem w celu  ubiegania  się  o  udzielenie

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Projekt pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania,
bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści” nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00

realizowany w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego



Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa złożonymi danymi cyfrowymi
oraz rozwiązań zgodnych z międzynarodowymi normami, umożliwiającymi ich międzysystemową wymianę

 - Zapytanie ofertowe nr SWP UC.33/2019-W1.04

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;*

9. integralną częścią niniejszej oferty jest opis kompetencji  Oferenta wymagany przez Zamawiającego
zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

………………………………….                                       …..........………………………………………………………..

(miejscowość i data) (podpis/y przedstawiciela Oferenta 
upoważnionego do składania oświadczeń woli)

* W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez jego wykreślenie). 
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