
 

Załącznik nr 1   

…………………………………… dn. ………………………… 2015 r.  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

z dnia …………….. 

na 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w związku z 

ubieganiem się o dofinansowanie z działania 1.4. Wzór na konkurencje PO PW 

 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa (firma) ........................................................................................................... 

Adres siedziby ........................................................................................................... 

Tel.……………………………………………………………………………………………… 

E-mail .................................................................................................. 

NIP .......................................................................................................  

  

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizacji usługi:   

1. oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę  netto………………………… PLN (słownie 

PLN: ………………………………………………………………………………….) brutto ……………………..PLN  (słownie 

PLN: ………………………………………………………………………………) 

2. zobowiązujemy się zrealizować usługę w terminie …………….    

3. posiadamy odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, które 

potwierdzają dokumenty stanowiące załącznik do oferty.   

4. posiadamy odpowiedni potencjał kadrowy do realizacji zamówienia, które potwierdzają 

dokumenty stanowiące załącznik do oferty.   



5. zobowiązujemy się do: 

1) realizacji zamówienia w zakresie zgodnie  z zapisami Zapytania Ofertowego. 

2) udziału naszego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym 

przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” 

POPW;  

3) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich 

utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem 

strategii wzorniczej;  

4) przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami 

określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW w 

zakresie i terminie wskazanym w załączonym dokumencie wskazującym zakres i harmonogram 

czynności audytowych i doradczych.  

6. oświadczamy iż: 

1) zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki Zapytania ofertowego z dnia …………… 

2) zapoznaliśmy się i akceptujemy zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu 

wzorniczego, 

3) zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

  

  

……………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty 

oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta) 

  



 

Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

  

…………………………………… dnia …………………… 2015r. 

  

Oświadczenie 

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest* powiązany kapitałowo ani osobowo 

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, 

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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. 

  

  

  

        …….……………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty 

                                                                                               oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

Minimalny zakres umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego 

  

Umowa warunkowa musi w szczególności uwzględniać:  

 

1. Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem 

harmonogramu i miejsca ich realizacji;  

2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii 

wzorniczej;  

3. Informacja o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz 

z przypisaniem osób do poszczególnych działań;  

4. Informacje o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu i 

opracowania strategii wzorniczej;  

5. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem 

audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;  

6. Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem 

strategii wzorniczej;  

7. Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w 

terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na 

konkurencję” POPW;  

8. Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w 

Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;  

9. Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z wnioskodawcą;  

10. Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;  

11. Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście 

projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej opublikowanej 

na stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania 

informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania.  

12. Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4. „Wzór na 

konkurencję” POPW.  

 


