Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego w postępowaniu
nr EDULAB-03/09/2018
Formularz ofertowy

……………………, dn. …………..…… r.
(miejscowość)
Nr zamówienia: EDULAB-03/09/2018
Zamawiający: Edulab Sp. z o.o.
ul. Postępu 14b
02-676 Warszawa
NIP: 521-375-95-85
KRS: 0000652777

FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………
. (Numer telefonu, e-mail)
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 19 września 2018 r. pn. Nabór na
członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli testera w celu
wdrożenia MVP - zadanie realizowane w ramach projektu: EduLAb Uczelnia Przyszłości
Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków
naukowo-technologicznych
oraz
prywatnych
ośrodków
B+R.,
realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polski Cyfrowej, składam ofertę.
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1. Proponuję swoje umiejętności i doświadczenie do realizacji poszczególnych zadań z punktu
3.2.1. zapytania ofertowego.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte
i nie wnoszę zastrzeżeń.

3. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru
przedstawionego
Zamawiającego.

przez

Zamawiającego

w

miejscu

i

terminie

wskazanym

przez

4. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu
terminu składania ofert (tj. zakończenia naboru w ramach danej tury)..

5. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym:
a) Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 4.
zapytania ofertowego:
1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………..
6. Deklaruję znajomość następujących języków programowania:
1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………
(data i miejscowość)

………………………………………..
(podpis Oferenta)
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