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FORMULARZ OFERTOWY
nr 1/2019

do zapytania ofertow€go
Dane dotyczące oferenta:
Nazwa:

siedziba:
Nr telefonu/faks:
nr NlP:

nr REGoN:.
Dane dotyczące zamawiaiącego;
,,KoM lN-FLEX" sp, z o,o.

Adres ul, Górnośląska 1
43-żoo Pszczyna

NlP:6767722543

Zobowiąuania oferenta:

Zobowiązuje się Wykonywać Zadania na stanowisko specjalista B+R W projekcie pn. opracowanie iWdrożenie
grzewczych poprzez koordynowanie i
innowacyjnego promiennika 8azowe8o o zwiększonych właściwościach
prowadzenie badań w ramach prac rozwojowych, w 5zczególności:
-

dokonywanie pomiarów urządzenia w warunkach operacyjnych i rzeczywistych,
analiza wyników,
opracowanie założeń,
opracowanie ostatecznej dokUmentacji promiennika gazowe8o realizowanego przez W ramach praz B+R

przez ZamaWiającego.

cena Wynagrodzenia brutto za

.

.
.
.

a)
b)
c)
d)

godzinę pracy, W kwocie:

cenabrutto,,..,....,.....

oświadczenia oferenta:

.

].

oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zańytaniu ofertowym, w przypadku uznania
mojej oferty Za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy W terminie i mjejscu
wskazanym przez zamaWiającego,
oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje są prawdziwe.
oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo zzamawiającym. przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie 5ię Wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań W imieniu beneficjenta lub osobami Wykonującymi W
imienlu beneficjenta czynnościzwjązafle z przy8otowaniem i przeprowadzeniem procedury Wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu W spółce jako Wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza.iącego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, W stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa W linij prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia W linii bocznej lub W stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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ponadto oświadczam, że posiadam potencjał i doświadczenie niezbędne dla realizacji projektu, czego
dowodem jest moje cV.

(Miejscowość idata)

(podpis wykonawcy)

zalączniki:

1)

cV dokumentujące posiadane Wykształcenie i dośWiadczenie

2)

...........,.........,....
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