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Załącznik 1 

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

NR 2/2015 

  

 

CZĘŚĆ A  

FORMULARZ OFERTOWY 

Działając w imieniu …………………………………….. składam ofertę na realizację zadań/obszarów w ramach 

Programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań 

naukowych lub prac rozwojowych polskich firm 

a. Oferowana cena 

Przedmiot zamównienia 

Oferowana  

cena netto realizację usługi 

- cyfrowo i słownie 

Stawka VAT 

Przygotowanie projektu strony 

dwujęzycznej 

 23% 

Przeprowadzenie testów 

wydajnościowych i użytkowych 

serwisu 

  

Opracowanie narzędzi monitorujących   

Ekspertyza – podsumowaniu wyników 

działań przeprowadzonych na etapie 

weryfikacji strategii 
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OPIS SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU  

b. Doświadczenie firmy Oferenta w realizacji doradztwa  

Usługa doradcza 

(nazwa, typ) 

Klient (nazwa firmy, branża, dane 
kontaktowe osoby mogącej potwierdzić 

realizację zamówienia) 
Opis doradztwa i podobieństw tematyki do przedmiotu zapytania 

 

  

 

  

 

  

 
d. Czas realizacji zamówienia 

Proponowany termin 

zakończenia realizacji 

usługi 
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Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty. 

Okres związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni. 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 
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CZĘŚĆ B  

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA 

W POSTĘPOWANIU NR 2/2015 

Działając w imieniu ……………………………. oświadczam, że: 

1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo.1 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6. 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.2 

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej3 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.4 

8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

                                                           
1 Skreślić jeśli nie dotyczy. 
2 Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. 
3 Skreślić te, które nie dotyczą. 
4 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy. 



  

 

 

 

 

  

 

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu   
GO_GLOBAL.PL 

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych polskich firm 

  

W4F Sp. z o.o., ul. Legionów 102D/48, 81-472 Gdynia, 

NIP: 586-229-49-01 

 

 

 

CZĘŚĆ C 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z 

ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

Działając w imieniu ……………………… oświadczam, że: 

 

1. …………………………………. nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym – W4F Sp. z o.o.   

2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym - W4F Sp. z o.o.   i osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, osobami wykonującymi czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz ……………………., 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu 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. 

3. ……………………………….  jest: 

o niepowiązany lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w 

relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.); 

o niebędący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w 

takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w 

szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 
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powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 

o niebędący podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 

Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca  2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

o niebędący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 

ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 177, poz. 1054, ze zm.).  

 

 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

 

 


