OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
nr SI/POIR SS 5/1.1.1/2017
ZAMAWIAJĄCY:
Sales Intelligence S.A.
Ul. Jodłowa 1/3
81-526 Gdynia
FORMULARZ OFERTOWY

CZĘŚĆ A - DANE OFERENTA
Nazwa Oferenta

Adres

Adres
NIP
REGON
Osoba upoważniona do reprezentacji
Dane kontaktowe (tel., e-mail)
Ocena parametryczna (jeśli dotyczy)

1

Data sporządzenia oferty

Opis zasobów kadrowych i technicznych niezbędnych dla realizacji powierzonych
prac B+R w projekcie:
4000
znaków
Zasoby techniczne podwykonawcy (aparatura/infrastruktura/WNiP niezbędne dla realizacji powierzonych
prac B+R w projekcie)
Zasób (350 znaków)
Przeznaczenie (500 znaków)

Zasoby kadrowe

1

Dotyczy wyłącznie jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zmianami) posiadająca przyznaną
kategorię naukową, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy.
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CZĘŚĆ B - OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: SI/POIR SS 5/1.1.1/2017 spółki Sales Intelligence
S.A. w imieniu ………………………………….… składam ofertę na realizację przedmiotu
zamówienia. Proponowane warunki oferty:
1) Oferowana cena przedmiotu zamówienia:
Oferowana
cena netto

Przedmiot zamówienia

Oferowana
cena brutto

Wykonanie usługi B+R zgodnie z opisem Zadania w
Tabeli 1 w pkt 1 „Przedmiot zamówienia” Zapytania
ofertowego nr SI/POIR SS 5/1.1.1/2017
RAZEM:

Oświadczam, że ww. cena uwzględnia wszystkie niezbędne zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia.
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CZĘŚĆ C - OŚWIADCZENIE OFERENTA
Działając w imieniu ……………………………. oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Zapoznałem się oraz akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym nr SI/POIR SS 5/1.1.1/2017 stanowiącym podstawę niniejszej oferty oraz
spełniam wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym
Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy/jednostki naukowej zapewni wykonanie
opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w
zapytaniu ofertowym.
Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych (jeśli dotyczy).
Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek
organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. (jeśli
dotyczy).
Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
Nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Sales Intelligence S.A.
tj. nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym i osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w ich imieniu, osobami wykonującymi czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
Niniejsza oferta jest ważna jest przez okres 180 dni.
Data i podpis
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