Załącznik nr 1

………………………………………….
(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel.: ……………………………………………………………….; Faks: ……………………………………………………
NIP …………………………………………………………………; REGON …………………………………………………

dotyczący przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej (dla firmy DOROTA
KOCIĘDAJAROSZEWSKA SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH) na potrzeby realizacji projektu: „Opracowanie
strategii wzorniczej w celu podniesienia konkurencyjności firmy „DOROTA KOCIĘDAJAROSZEWSKA SKUP
SUROWCÓW WTÓRNYCH”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap
Składam/y następującą ofertę:
Lp.

Zakres oferty

1

Przeprowadzenie audytu
wzorniczego u
Zamawiającego i
opracowanie strategii
wzorniczej

Cena netto

Cena brutto

Słownie cena netto: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Słownie cena brutto: ………………………………………………………………..…………………………………………………..…..
Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia:

□ 2 ekspertów
□ 3 ekspertów
□ 4 ekspertów i więcej
Ekspert z doświadczeniem ds. odpadów:

□ brak w zespole
□ obecny w zespole
DOROTA KOCIĘDAJAROSZEWSKA SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH; ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo

specjalista z doświadczeniem ds. Service design:

□ brak w zespole
□ obecny w zespole
specjalista z doświadczeniem ds. Projektowania marki:

□ brak w zespole
□ obecny w zespole
specjalista z doświadczeniem ds. marketingu:

□ brak w zespole
□ obecny w zespole
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie
wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z
Zamawiającym tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem),
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. Oświadczam-y), że znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotowego zamówienia. Ponadto oświadczam(y), że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków oraz
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
4. Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu
Oświadczam/y, że spełniamy wymagania dotyczące Oferenta, tj. w zakresie:
a) posiadania udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów
lub usług) tj. przeprowadziliśmy, co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w
ostatnich pięciu latach. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech
różnych branżach gospodarki i/lub jednej branży zgodnej z branżą Zamawiającego.
b) do realizacji audytu wskazaliśmy, co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w
realizacji, co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów
lub usług) tj. przeprowadził, co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w
ostatnich pięciu latach. Każdy z ekspertów posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu
produktów w różnych branżach gospodarki i/lub jednej branży zgodnej z branżą Zamawiającego. Co
najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie
wzornictwa.

Lp.

Imię i nazwisko wskazanego eksperta
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c) posiadamy zdolność do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego. Gwarantujemy
możliwość zrealizowania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, niezależnie od
innych zobowiązań.
Na potwierdzenie oświadczeń zawartych w pkt a) i b) do oferty załączamy referencje odbiorców usług,
przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

...................................................................

………………………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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