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Załącznik nr 1 
 

 
………………………………………………….. 

(miejsce i data sporządzenia) 

………………………………………………………….. 
(pieczęć Oferenta) 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania ofertowego nr POIR 3.3.3 01/04/2018r. z dnia 05 kwietnia 2018 r. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Neurosoft sp. z o.o. 
ul. Życzliwa 8,  
53-030 Wrocław 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR 3.3.3 01/04/2018r. z dnia 05 kwietnia 2018r. dotyczące 
wyboru wykonawcy kompleksowej usługi specjalistycznej dotyczącej organizacji pobytu na targach IOTX the 
Big Data Show Dubaj ZEA  (dalej Targi IOTX) w ramach projektu pn. „Promocja na arenie międzynarodowej 
marki firmy NEUROSOFT jako lidera rozwiązań w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)”  

 

MY NIŻEJ PODPISANI:  

 

 .................................................................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................................................................   

działając w imieniu i na rzecz: 

 .................................................................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................................................................  

 nazwa i dokładny adres Oferenta 

 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr: POIR 

3.3.3 01/04/2018r. 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi 

w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

3.     OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Całkowita wartość netto przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………….PLN 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………złotych 

Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………PLN 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………złotych 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do………………………………………………………………….. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego, tj.: wynagrodzenie płatne będzie  

w terminie 30 dni od dnia wstawienia prawidłowej faktury VAT, doręczonej do siedziby Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze obejmującej wykonany etap prac. Faktura VAT wystawiona 

po wykonaniu przedmiotu zamówienia, co jest jednoznaczne z  podpisaniem przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego bez uwag. 

6. AKCEPTUJEMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez 

okres 30 dni od daty złożenia oferty.  

7. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami* /z udziałem podwykonawców  

w następujących częściach zamówienia*: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

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

(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców) 

 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie  niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:   
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a) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  według wzoru załącznika nr 1.1. 

b) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia według 
wzoru załącznika nr 1.2. 

c) Oświadczenie o istnieniu / braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według 
wzoru załącznika nr 1.3. 

d) Opis oferowanej usługi ze wskazaniem wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia 
przedmiotu zamówienia według wzoru załącznika 1.4. 

e) Zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź KRS 
z wykazem przedmiotu działalności, potwierdzający możliwość realizacji usługi będącej 
przedmiotem Zapytania Ofertowego. W przypadku Oferentów zagranicznych dokument  
z właściwego rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski. 

oraz: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

__________________ dnia __________ 2018 roku  

           

 

 

  

______________________________________________ 

(podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczamy, iż  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

 

 

 

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

Data i miejsce   Podpis oferenta 

 

 

 

      

………………………………………………. 

        Pieczęć przedsiębiorstwa 
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Załącznik nr 1.2  do Formularza ofertowego 

  

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

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

Data i miejsce   Podpis oferenta 

 

 

      

………………………………………………. 

      Pieczęć przedsiębiorstwa  
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Załącznik nr 1.3 do Formularza ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia: 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub 
osobowe rozumie się:  

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

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

 pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.  

 

 

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

Data i miejsce   Podpis oferenta 

 

 

      

………………………………………………. 

      Pieczęć przedsiębiorstwa  
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Załącznik nr 1.4 do Formularza ofertowego 

 

Opis oferowanej usługi ze wskazaniem wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia przedmiotu 
zamówienia: 
 

 Opis oferowanych usług  Cena netto 

a) Organizacja noclegów w 
Dubaju w dniach 30.04.2018 - 
03.05.2018 (3 noclegi dla 
dwóch osób  

 

 
 

 

b) Transport osób biorących 
udział w Targach pomiędzy 
siedzibą f-my Neurosoft we 
Wrocławiu  a stoiskiem 
Neurosoft na Targach IOTX w 
Dubaju w obie strony.  
 

  

c) Transport materiałów 
marketingowych  i 
eksponatów w obie strony 
pomiędzy siedzibą f-my 
Neurosoft we Wrocławiu  a 
stoiskiem Neurosoft na 
Targach IOTX. Gabaryty - ok. 
pół palety.  

  

d) Zorganizowanie i pełne 
wyposażenie oraz likwidacja 
stoiska Neurosoft na Targach 
IOTX. 

 
 

 

e) Organizacja spotkań B2B i 
spotkań matchmakingowych 
podczas trwania Targów IOTX.  
 

  

f) Przygotowanie materiałów 
promocyjnych - akcydensów 
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g) Przygotowanie materiałów 
promocyjnych – 
media/dziennikarze  

 

  

h) Przygotowanie materiałów 
promocyjnych – produkcja 
spotów i filmów informacyjno - 
promocyjnych 

  

 


