Zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 66/13/14
OFERTA
□

w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności,
jawności i przejrzystości dotyczącym zamówienia o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.) *
□ w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości
dotyczącym „zamówienia z dziedziny nauki” o wartości przekraczającej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
i mniejszej niż równowartość 207 000 euro (art. 4 pkt. 8a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
z późn. zm. oraz art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki)*

na przeprowadzenie szkolenia informatycznego w ramach „Akademii GeCONiI”

Programowanie rozproszonych aplikacji obliczeniowych w Javie.
(nazwa usługi/czynności)

w projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2.
Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki
nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSP/2/RAU0/2014/517 ; 02/990/FSP14/0002
1. Dane Oferenta:
a) Pełna nazwa (nazwa firmy, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą także imię i
nazwisko) / imię i nazwisko (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej):
......................................................................................................................................................
b) Adres Oferenta (kod pocztowy, miasto, ulica):
…………………………………………………………………………………………………..
c) Telefon kontaktowy /fax: ............................................................................................................

d) Adres e-mail: ...................................................................................................................
e) Adres korespondencyjny Oferenta (jeżeli jest inny niż powyżej):
………………..………………………………………………………………….…………....
f) NIP (dotyczy osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność):
………………………………………………………………………......................................
g) REGON (dotyczy osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność):
........................................................................................................................................
h) KRS (dotyczy osoby prawnej):

……………………………………………………..…………………………………..
i) Pesel (dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej):
………………………………………………………………………………………….

2. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania ofert my niżej podpisani zobowiązujemy się do
realizacji całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami
określonymi w zaproszeniu:
ogółem za cenę ................................. PLN
słownie złotych: ……………………………………………………………………………… …/100
Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia
wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, itp.tj. :
- VAT w obowiązującej stawce ……....%
- ZUS odprowadzony przez Uczelnię
- bez ZUS-u.
3. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
b) posiadamy kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
c) dysponujemy potencjałem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym niezbędnym do
należytego wykonania zamówienia,
d) dysponujemy osobami zdolnymi zrealizować zamówienie,
e) w przypadku wyboru naszej oferty, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały
okres trwania umowy,
f) zawarte w zaproszeniu istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się realizować przedmiot zamówienia:
od ………….. do ………...
5. Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
……..................................................................
(brak wypełnienia ww. punktu oznacza, że Oferent nie zastrzega żadnych informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa)

6. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia i wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
imię, nazwisko: .............................................................
nr tel./fax.: …………………………..............................
adres e-mail: …………………………………………….

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonywać przy pomocy podwykonawców, którym zostanie
zlecona następująca część zamówienia (zakres / rodzaj zamówienia):
...........................................…
(w przypadku korzystania z podwykonawców należy wypełnić powyżej)

8. Oświadczamy, że *:
- nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
- należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i wraz z niniejszą ofertą
składamy listę podmiotów należących do tej grupy.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru oferty (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133
poz.883). Ponadto upoważniam Politechnikę Śląską do udostępnienia niniejszej oferty i danych
osobowych organom kontrolującym w ramach realizacji projektu, którego dotyczy przesłana oferta.
10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
a) ............................................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................................
c) ............................................................................................................................................................

....................................., dnia ............................ 2015r.

.........................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta / podpis oferenta)
*) Niepotrzebne skreślić

