
 
 

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr1/2018 z dnia 13 września 2018 r. 
w ramach projektu 2.3.2 POIR  

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
ZAMAWIAJĄCY – Centrum Certyfikacji PCAMC CERT Spółka z o.o. 

ul. Długa 1-3 
41 – 506 Chorzów  
Mail: office@pcamc-cert.pl 
Tel: 507 416 725 

 
 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 
………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Adres siedziby –  
 
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
Adres do korespondencji –  
 
………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
Tel. - .............................................................; fax - .............................................................; 

 
E-mail: ................................................................................................................................; 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 13 września 2018 r. dotyczące: 
planowanej realizacji projektu pt. „System do wspomagania procesów planowania 
ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD”  
i ubieganiem się o środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia  
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Podziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla 
MŚP przekładam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami zawartymi  w  zapytaniu ofertowym.  

 



 
 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego  i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty  
i wykonania zamówienia. Uznajemy się za związanych określonymi w Zapytaniu 
ofertowym warunkami i zasadami postępowania. 

2) Oświadczam, że spełniam wymagania określone w ogłoszeniu. 
3) Oświadczam, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami  

i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu 
ofertowym. 

4) Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto 
……………………….………… PLN (słownie: ….......................…...................................... (PLN), 
plus należny podatek VAT w wysokości …....... * %, co daje kwotę brutto 
….................................................... (PLN)  (słownie: …...................... 
…................................................................ (PLN), 

5) Oświadczam iż posiadam/ nie posiadam* certyfikat potwierdzający wdrożony 
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Na dowód, że posiadam certyfikat 
przekazuję skan certyfikatu potwierdzającego wdrożony System Zarządzania 
Jakością ISO 9001:2015 (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)*. 

6) Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w ogłoszeniu, tj. 60 dni od dnia jej złożenia.  
7) Załącznikami do niniejszego formularza oferty są : 
  
 Szczegółowa specyfikacja kosztów – Załącznik nr 1  
 Oświadczenie dot. kwalifikowalności podmiotowej wykonawcy – Załącznik nr 2  
 Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 
 Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – 

Załącznik nr 2 
 Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego – Załącznik nr 2 
 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia – Załącznik nr 2 

 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty 
i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich 
treści wypełnić bądź dokonać właściwego wyboru opcji poprzez skreślenie 
niewłaściwej. 

 
 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku. 
 
 
 
 

........................................................................ 
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 


