ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017

FORMULARZ OFERTOWY
INFORMACJE O WYKONAWCY
PEŁNA NAZWA
WYKONAWCY1
SIEDZIBA
MIEJSCE
WYKONANIA
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
NIP

REGON
RODZAJ
JEDNOSTKI
NAUKOWEJ
OSOBA DO
KONTAKU
E-MAIL
TEL.
KONTAKTOWY
DATA ZŁOŻENIA
OFERTY
KATEGORIA
NAUKOWA
WYKONAWCY2

OFERTA
WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(rozumiany jako ilość miesięcy potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia
liczonych od dnia podpisania umowy)

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
(rozumiany jako ilość dni liczonych od daty złożenia oferty, termin nie może być krótszy niż
180 dni)

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA ZASTOSOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ
PRZY WYKONANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z
recyklingu)3

OSOBY ZAANGAŻOWANE W WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4
Lp.

1.
2.
Itd.

Imię i nazwisko osoby
zaangażowanej do
wykonania przedmiotu
zamówienia

Posiadany stopień lub
tytuł naukowy (ze
wskazaniem dziedziny
jakiej tytuł dotyczy)

Opis posiadanego
doświadczenia/ wykształcenia
w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu
zamówienia

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ I ICH KOSZTÓW PODJĘTYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres działań powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które Wykonawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Zaleca się,
aby liczba działań w ramach każdego etapu wynosiła od 5 do 15 (o ile złożoność projektu nie uzasadnia większej liczby działań)
Etap

Wyznaczenie
parametrów
sprężystych i
niesprężystych
tymczasowych podpór
w kierunku pionowym
Wyznaczanie
parametrów
sprężystych i
niesprężystych
tymczasowych podpór
w kierunku poziomym

Nazwa działania

Wysokość kosztu
(wyrażona netto
oraz brutto)

Cel działania

Uzasadnienie dla poniesienia kosztu/
zasadności podjętego działania celem
realizacji przedmiotu zamówienia

Termin
wykonania
działania5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ I ICH KOSZTÓW PODJĘTYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres działań powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które Wykonawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Zaleca się,
aby liczba działań w ramach każdego etapu wynosiła od 5 do 15 (o ile złożoność projektu nie uzasadnia większej liczby działań)
Badania stateczności
tymczasowych podpór

Wyznaczanie
częstotliwości drgań
oraz tłumienia drgań
tymczasowych podpór

Włączenie w proces
opracowywania nowej
podpory do
rewitalizacji
budynków, końcowych
użytkowników
opracowywanego
rozwiązania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ I ICH KOSZTÓW PODJĘTYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres działań powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które Wykonawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Zaleca się,
aby liczba działań w ramach każdego etapu wynosiła od 5 do 15 (o ile złożoność projektu nie uzasadnia większej liczby działań)
Opracowanie
konstrukcji nowej
podpory stosowanej do
rewitalizacji
budynków
wychylonych z pionu;
opracowanie
obliczeniowej metody
sprawdzania jej
nośności; wykonanie
prototypu podpory;
sprawdzenia prototypu
podpory w warunkach
rzeczywistych

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
- oferuję wyszczególnione powyżej usługi dla MPL Technology Katowice Sp. z o.o. zgodnie
ze szczegółową specyfikacją podaną w tabeli powyżej;
- cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu
zamówienia;
- zapoznałem/zapoznałam6 się ze wszystkimi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia,
akceptuję je oraz zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nich
określonych;

____________________________
(imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(data i własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

____________________________
(pieczęć podmiotu reprezentowanego)

1

Należy podać pełną nazwę wykonawcy tożsamą z komunikatem o kategoriach przyznanych jednostkom
naukowym ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. lub z wykazem przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo rozwojowego
opublikowanym w BIP, lub z dokumentem założycielskim powołującym daną jednostkę.
2
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest podmiotem któremu przyznano kategorię naukową A+, A albo B, w
myśl art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki należy wpisać: „Nie dotyczy”
3
W przypadku braku zastosowanych polityk należy wpisać: „Nie dotyczy”
4
Należy uzupełnić o odpowiednią ilość osób
5
Suma wszystkich działań nie może wynieść więcej niż 16 miesięcy
6
Niepotrzebne skreślić

