
 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                                                                        ……………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                      Miejscowość, data  
                                          

 

OFERTA 

 

 

 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………. 
Adres ……………………………………………………………… 

NIP………………………… REGON ……………………………. 
Tel./Fax. …………………………………………………………… 

Adres e-mail……………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia  08.03.2016 roku przedstawiamy poniższą ofertę: 
 

A. 

Nazwa zadania i numer 

Opis świadczonych usług doradczych w 
zakresie innowacji/usług wsparcia 

innowacji 

Okres realizacji usługi 
Od - Do 

Kwota netto  

[PLN] 

Kwota Brutto 

[PLN] 

Stawka VAT 

[PLN] 

1. Usługa proinnowacyjna w 
zakresie doradztwa przy 

tworzeniu koncepcji 

technologicznej produktu 

wraz z rekomendacją w 
zakresie grupy docelowej, 

rynku docelowego, strategii 

1.1. Usługa proinnowacyjna w zakresie 
doradztwa przy tworzeniu koncepcji 

technologicznej produktu wraz z 

rekomendacją w zakresie grupy docelowej, 
rynku docelowego, strategii sprzedaży, 
partnerstw strategicznych i strategii rozwoju 

    



 

 

 

sprzedaży, partnerstw 
strategicznych i strategii 

rozwoju 

2. Transfer wiedzy w 

zakresie przygotowanie 

projektu rozwiązań 
technologicznych 

2.1. Nabycie wartości niematerialnej w 
postaci dokumentacji technicznej modelu 

technologicznego 

    

2.2. Doradztwo w zakresie opracowania i 

badania prototypu funkcjonalnego 
    

3. Transfer wiedzy w 

zakresie szkoleń 
marketingowych i 

komunikacji z odbiorcą 

3.1. Branding i strategia marketingowa     

4. Certyfikacje 

4.1 Transfer wiedzy w zakresie określenia listy 
niezbędnych certyfikacji na wybranych 
rynkach docelowych 

    

4.2 Przygotowanie do procesu certyfikacji 

ISO 27001 
    

4.3. Przygotowanie do procesu certyfikacji 

ANSI 
    

4.4. Transfer wiedzy w zakresie szkoleń i 
certyfikacji ITIL 

    

Wartość Razem    

 

B. Termin wykonania zadania: 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować usługi w okresie max. 8 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu wskazanego w umowie pomiędzy 
zleceniodawcą a zleceniobiorcą. 

C. Informujemy iż wartość zrealizowanych przez ….…. usług doradczych w zakresie innowacji, w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 dla, 

przyniosła w ostatnim roku obrachunkowym ……….…….  tys. zł. netto (załączamy ……………. szt. faktur + potwierdzenia płatności faktur); 
 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne 
informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

1. Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą do dnia 31.08.2016r. 

2. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w zakresie, terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego.  



 

 

 

3. Oświadczamy, iż Wykonawca złożył do Ministerstwa Rozwoju wniosek o akredytację lub jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju  (Departament 

Innowacji i Przemysłu 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5) Ośrodkiem Innowacji świadczącym usługi proinnowacyjne.  

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje związane z przedmiotem zamówienia, niezbędne do złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń. 

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego samodzielnie zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia znajduje się w naszym obszarze aktywności i że posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie, ekonomiczne, 

techniczne i finansowe do realizacji zamówienia, 
7. Oświadczamy, że posiadamy odpowiedni potencjał badawczy, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


