
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent (imię i nazwisko):

Adres: 

PESEL:

Nr telefonu / nr faksu, adres e-mail:

Składa ofertę do:  Kodegenix Sp. z o.o.,  95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 4B/2   na realizację zamówienia pn. Usługi

kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 7 oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 
IMW.KGX UC.04/2020-E7S1.

Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych warunków:

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

2. Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w całym okresie trwania umowy     …………. godz.

3. 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:

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

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

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

9. oświadczam,  że  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO  -  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) - wobec osób fizycznych,
od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga! W przypadku gdy wykonawca 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 z punktu 9
Oferent nie składa i go wykreśla.

10. Oferent oświadcza, że: 

a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art.
6 i 9 RODO, 

b) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz
o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 
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c) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby
wskazane  w  uzupełnieniach  i  wyjaśnieniach  do  oferty,  że  zgodnie  z  art.  7  Regulaminu  oferty  /  wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne dla Oferentów, którzy złożyli oferty / wnioski w danym etapie
postępowania,  wyłącznie  w  zakresie  dopuszczonym  w  specyfikacji  warunków  zamówienia  lub  ogłoszeniu
o zamówieniu, od chwili ich otwarcia z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 8 Regulaminu.

11. Oferent oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia 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, w szczególności:

a) zapewnia,  że  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  bezpieczeństwo  przekazanych  danych
osobowych, 

b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym oferent polecił
przetwarzanie danych osobowych, 

c) zapewnia,  że dostęp do pomieszczeń,  w których przetwarzane są powierzone dane,  mają  jedynie osoby do tego
upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 

d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są
zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, 

e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem, 

f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane
osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia, 

g) zapewnia,  że  będzie  niezwłocznie  informować  administratora  o  naruszenia  ochrony  danych  osobowych,  a  także
współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem
ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia. 

12. Oferent oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie
administratora udostępni wskazaną dokumentację.

…………………………………… ………………………………………………………………………………………

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

Projekt pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS KOMPETENCJI OFERENTA

Oferent (imię i nazwisko):

Adres: 

PESEL:

Nr telefonu / nr faksu, adres e-mail:

Składa ofertę do: Kodegenix Sp. z o.o., 95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 4B/2 na realizację zamówienia pn. Usługi
kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 7 oraz  zgodnie z wymaganiami określonymi w  Zapytaniu
ofertowym nr IMW.KGX UC.04/2020-E7S1.

Opis Opis kompetencji

Krótki opis doświadczenia Oferenta 
(w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowemu zamówieniu do 350 
znaków)

Doświadczenie w zakresie projektów 
B+R
(tytuł projektu, rok realizacji)

Kwalifikacje, umiejętności, 
publikacje, patenty itp.
(w zakresie wymaganym w Zapytaniu)

…………………………………….    

(miejscowość i data)

…..........………………………………………………………..
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli

Projekt pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 
finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


