……………………………………., dnia …………………….2017 r.
(miejscowość)

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 5/2017/RPMP
dotyczy: Projekt pn. Opracowanie innowacyjnych technologii dla pomp ciepła, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś priorytetowa: Gospodarka
wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany na podstawie
umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 01 czerwca 2017 r. zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości –
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie nr RPMP.01.02.0112-0431/16-00.

Formularz oferty:
Działając w imieniu na rzecz Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(imię i nazwisko)
zamieszkałego w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………….
w
odpowiedzi
na
zapytanie
ofertowe
opublikowane
dnia
09.10.2017
r.
pod
adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, składam ofertę w postępowaniu na wyłonienie
Wykonawcy do przeprowadzenia prac projektowych (design) nad pompami ciepła powietrze-woda,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.
Oferuję realizację zamówienia za cenę roboczogodziny: ……………………………………… zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………………………………)
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw majątkowych i autorskich do wyników prac Oferenta
realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie realizowana etapami zgodnie z terminami z
zapytania ofertowego.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że obciążenie wynikające z zaangażowania mnie w projekcie, nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań mi powierzonych w ramach niniejszego projektu oraz
moje łączne zaangażowanie zawodowe, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

……………………………………………………
(czytelny podpis)

WSK Kraków Sp. z o.o.
sekretariat@wsk.com.pl
32-080 Zabierzów
www.wsk.com.pl
ul. Nad Wodą 54
NIP: 677-224-15-63
tel./fax: +48 12 633 14 00
REGON: 356898347
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krakowskiego Rejestru Sądowego pod nr 0000224339
Wysokość kapitału zakładowego 2.976.000,00 PLN; Kapitał opłacony w całości

