Załącznik 1
Formularz ofertowy
Nazwa/ Imię i nazwisko Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP (jeśli dotyczy):
Nr telefonu:
Adres mailowy:
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem i celem jest podjęcie współpracy jako
programista - Java Developer (Senior/Tech Lead) w związku z realizowanym projektem B+R w ramach
Umowy o wsparcie nr SUBA/UW/02/2021 (powierzenie grantu) zawartej w Poznaniu w dniu 27 kwietnia
2021r. pomiędzy Sentimenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu a Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i Speedup Bridge Alfa Asi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działania 1.3: Prace B+R finansowane z
udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie
preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa oferuję wykonanie usługi:
Łączna cena w PLN:
Proszę o zaznaczenie znakiem „x” poprawnej odpowiedzi:
w kwocie „brutto brutto” jako osoba fizyczna tj. wynagrodzenie
brutto i związany z tym koszt pracodawcy / miesiąc

……………………………….. PLN

w kwocie netto jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą cena netto bez podatku od towarów i usług VAT / miesiąc
słownie:

Oświadczamy, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego, którego postanowienia w pełni akceptuję i nie
wnoszę zastrzeżeń.
2. Składając ofertę spełniam warunki dotyczące posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia
wskazanych w rozdziale V.Warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie pozostaje w stanie likwidacji bądź
upadłości oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie naprawcze.
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie, miejscu i na
warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego.
6. Wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu .

……………………………………………….
Data i podpis Wykonawcy

