Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr I
Niżej podpisani ..........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:.......................................................................................
tel. ..................................................................... fax. ………..……….....................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail .............................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do realizacji usługi, posiadają następujące doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat Opis doświadczenia z Nazwy projektów w
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia uwzględnieniem
których specjalista
(możliwe jest wskazanie
wymagań określonych brał
udział
więcej niż
jednego
dla kryteriów oceny niezbędnych
do
kryterium)
ofert
w
Rozdziale oceny kryterium
VIII1.2)

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
…………………………………………………………………………………………………………………

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ............................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................................
4) …………………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………………
.
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr II
Niżej podpisani ..............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….……………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:..............................................................................................
tel. .............................................................................. fax. ………..………...................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ....................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do
doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia
(możliwe jest wskazanie
więcej niż jednego
kryterium)

realizacji usługi, posiadają następujące
Opis doświadczenia z
uwzględnieniem
wymagań określonych
dla kryteriów oceny
ofert
w
Rozdziale
VIII1.2)

Nazwy projektów w
których specjalista
brał
udział
niezbędnych
do
oceny kryterium

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11.Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………............................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr III
Niżej podpisani ................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….……………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:...............................................................................................
tel. .............................................................................. fax. ………..………...................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ....................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do realizacji usługi, posiadają następujące doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat Opis doświadczenia z Nazwy projektów w
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia uwzględnieniem
których specjalista
(możliwe jest wskazanie
wymagań określonych brał
udział
więcej niż jednego
dla kryteriów oceny niezbędnych
do
kryterium)
ofert
w
Rozdziale oceny kryterium
VIII1.2)

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………............................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr IV
Niżej podpisani ...............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….……………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:...............................................................................................
tel. .............................................................................. fax. ………..………...................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ....................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do realizacji usługi, posiadają następujące doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat Opis doświadczenia z Nazwy projektów w
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia uwzględnieniem
których specjalista
(możliwe jest wskazanie
wymagań określonych brał
udział
więcej niż jednego
dla kryteriów oceny niezbędnych
do
kryterium)
ofert
w
Rozdziale oceny kryterium
VIII1.2)

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..............................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………............................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr V
Niżej podpisani ...............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….……………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:..............................................................................................
tel. .............................................................................. fax. ………..………...................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ....................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do realizacji usługi, posiadają następujące doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat Opis doświadczenia z Nazwy projektów w
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia uwzględnieniem
których specjalista
(możliwe jest wskazanie
wymagań określonych brał
udział
więcej niż jednego
dla kryteriów oceny niezbędnych
do
kryterium)
ofert
w
Rozdziale oceny kryterium
VIII1.2)

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………............................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr VI
Niżej podpisani ...............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….……………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:..............................................................................................
tel. .............................................................................. fax. ………..………...................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ....................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do realizacji usługi, posiadają następujące doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat Opis doświadczenia z Nazwy projektów w
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia uwzględnieniem
których specjalista
(możliwe jest wskazanie
wymagań określonych brał
udział
więcej niż jednego
dla kryteriów oceny niezbędnych
do
kryterium)
ofert
w
Rozdziale oceny kryterium
VIII1.2)

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………............................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy
Oferta przetargowa dla Zamawiającego:
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 5B
- Część nr VII
Niżej podpisani ................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do ………………….……………………………………, pod nr …..……………..
REGON:..................................................., NIP:...............................................................................................
tel. .............................................................................. fax. ………..………...................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ....................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/3/19
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na organizację wydarzeń
mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozpoczęciu działalności B+R+I, składamy niniejszą
ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, , za cenę:
bez podatku VAT: ......................... zł
(słownie: ...............................................................................................................................),
z podatkiem VAT: ......................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................),
w tym należny podatek VAT ……..%, w oparciu o stawki podane w formularzu cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż osoby skierowane przez nas do realizacji usługi, posiadają następujące doświadczenie:
Wykaz specjalistów – kryteria oceny ofert
Imię
i Numer kryterium (S1, Liczba
lat Opis doświadczenia z Nazwy projektów w
nazwisko
S2,S3,S4,S5,S6)
doświadczenia uwzględnieniem
których specjalista
(możliwe jest wskazanie
wymagań określonych brał
udział
więcej niż
jednego
dla kryteriów oceny niezbędnych
do
kryterium)
ofert
w
Rozdziale oceny kryterium
VIII1.2)

Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia,
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku (nie wpisania lat) przyjmie, że Wykonawca wskazał minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie do 31 października 2020 r.
4. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również
w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr
12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:
........................................................, tel.: ......................................................................
10. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy (firm)
Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1) …………………………………………………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………………………………………………,
3) …………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług***
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług***:
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
nazwa:………………………………………………………wartość:………………………………………
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
***właściwe zaznaczyć

12. Oświadczam, iż jestem:
mikroprzedsiębiorcą****
małym przedsiębiorcą****
średnim przedsiębiorcą****
dużym przedsiębiorcą ****
**** właściwe zaznaczyć

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****
*****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
Wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................ dnia ...................
(miejscowość, data)

……………………...……………............................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

