
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa/Imię i nazwisko Wykonawcy

Adres

NIP/PESEL

REGON (jeśli dotyczy)

Telefon

E-mail

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Imię i  nazwisko osoby proponowanej do pełnienia roli
Technologa/projektanta

TAK NIE
Oświadczam, że posiadam/osoba proponowana do pełnienia roli Technologa/projektanta posiada* co najmniej tytuł
doktora z dziedziny towaroznawstwa lub nauk o żywieniu i żywności lub pokrewnych. 



Do Formularza ofertowego należy załączyć dokumenty poświadczające spełnienie powyższego warunku. 
* Niepotrzebne skreślić 

TAK NIE
Oświadczam, że posiadam/osoba proponowana do pełnienia roli Technologa/projektanta posiada* co najmniej 10-
letnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa i modyfikacji skrobi. 
Do Formularza ofertowego należy załączyć dokumenty poświadczające spełnienie powyższego warunku.
* Niepotrzebne skreślić 

TAK NIE
Oświadczam, że posiadam/osoba proponowana do pełnienia roli Technologa/projektanta posiada* doświadczenie
w realizacji co najmniej 3 projektów/prac badawczo-rozwojowych z zakresu przetwórstwa i modyfikacji skrobi. 
* Niepotrzebne skreślić 

WYKAZ ZREALIOWANYCH PROJEKTÓW/PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z ZAKRESU PRZETWÓRSTWA/MODYFIKACJI SKROBI:

1.
2.
3.
…

TAK NIE
Oświadczam,  że  posiadam/osoba  proponowana  do  pełnienia  roli  Technologa/projektanta  posiada*
udokumentowany dorobek naukowy w zakresie przetwórstwa i modyfikacji skrobi, w tym: publikacje naukowe (min.
3)  i/lub zgłoszenia patentowe i patenty (min. 1) i/lub udział w konferencjach naukowych (min. 2). 
* Niepotrzebne skreślić 



WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH/ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH I PATENTÓW/UDZIAŁU W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1.
2.
3.
…
…

TAK NIE NIE DOTYCZY
Oświadczam, że w okresie zaangażowania w realizację zadań w ramach projektu Zamawiającego łączne
zaangażowanie zawodowe Wykonawcy1 w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych  oraz  działań  finansowanych  z  innych  źródeł,  w  tym środków własnych  beneficjenta
i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

III. KRYTERIA OCENY OFERTY

KRYTERIUM CENA:

Cena netto (PLN) Cena brutto/brutto-brutto2

(PLN) *

Godzinowa stawka wynagrodzenia (1 roboczogodzina)

* Niepotrzebne skreślić 

KRYTERIUM DYSPOZYCYJNOŚĆ

Liczba godzin/miesiąc

1 Dotyczy wyłącznie Wykonawców spełniających warunki uznania ich za personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,
EFS oraz FS na lata 2014-2020. 
2 W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.



Liczba godzin jaką Wykonawca może poświęcić w ciągu miesiąca na prace na rzecz Zamawiającego

IV. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte. 
2. Oświadczam, że Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jeżeli dojdzie do podpisania pierwsza umowa/promesa będzie miała charakter warunkowy.

Jej realizacja uzależniona zostanie od podpisanie przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu
w ramach Działania 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

3. Oferta została złożona na …  stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

 …
 …
 …

……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………
Miejscowość, data Czytelny podpis Wykonawcy/Pieczęć i podpis osoby

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy


