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FORMULARZ OFERTOWY 

do zapytania ofertowego 1/06/2017 z dnia 21.06.2017 roku 

w ramach projektu  

pn. „Sieciocentryczny system monitorowania ruchu i ochrony przestrzeni powietrznej przed BSP  

dla prewencji w stanach zagrożenia publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów 

publicznych”,  

który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

lata 2014-2020 

Dane dotyczące OFERENTA:  

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

    

ADRES:  

    

TEL:  e-mail:  

    

Dane dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

HERTZ Systems Sp. z o.o., Aleja Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Góra 

 

ZOBOWIĄZANIA OFERENTA: 

Zobowiązuję się wykonywać zadania na stanowisku:  

 

Ekspert/Specjalista ds. nawigacji oraz urządzeń i systemów nawigacyjnych 

 

Cena wynagrodzenia brutto za 1 (jedną) godzinę pracy, w kwocie: 

 cena brutto......................... (PLN)  
 

kod CPV:  

 38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 
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Oświadczenia Oferenta: 

1) Oświadczam, że posiadam potencjał i doświadczenie niezbędne dla realizacji projektu, czego 

dowodem jest moje CV oraz ew. referencje. 

2) Deklaruję dostępność na potrzeby projektu w wymiarze czasowym maksymalnie 36 miesięcy 

(przewidywany termin rozpoczęcia prac badawczych IV kwartał 2017 roku; średnia liczba godzin 

/m-c  168 godz.). 

3) Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku 

uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4) Oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje są prawdziwe. 

5) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia. 

6) Zobowiązuję się do podpisania umowy warunkowej wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

7) Oświadczam, że nie jestem powiązany/-a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a 
Wykonawcą, 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.  

 

 

 

……….…………………………………………………  ……….………………………………………………… 
(miejscowość, data)  (podpis Oferenta) 

 

Załączniki: 

1) CV   dokumentujące  posiadane  doświadczenie (ew. referencje) 


