
 

 

 

 

str. 1 

Załącznik nr 1 
 

 
………………………………………………….. 

(miejsce i data sporządzenia) 

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

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania ofertowego nr POIR 3.3.3 01/02/2019r. z dnia 05.02.2019r. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Neurosoft sp. z o.o. 
ul. Życzliwa 8,  
53-030 Wrocław 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR 3.3.3 01/02/2019r. z dnia 05.02.2019r. dotyczące wyboru 
wykonawcy - kompleksowej usługi specjalistycznej dotyczącej organizacji  indywidualnej misji gospodarczej 
wyjazdowej i misji gospodarczej przyjazdowej: 
a. indywidualna misja gospodarcza wyjazdowa do ZEA 
d. misja gospodarcza przyjazdowa z ZEA 
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 

 
 



 

 

 

 

str. 2 

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

3.3.3 01/02/2019r. 

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:   
 
a) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  według wzoru załącznika nr 1.1. 



 

 

 

 

str. 3 

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 __________ 2019 roku  

           

 

 

  

______________________________________________ 

(podpis Oferenta) 
  



 

 

 

 

str. 4 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

str. 5 

 

 

 

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  

  



 

 

 

 

str. 6 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

str. 7 

Załącznik nr 1.4 do Formularza ofertowego 

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

1. Organizacja indywidulanej misji gospodarczej wyjazdowej do ZEA 
 

 Opis oferowanych usług  Cena netto 
A. Organizacja noclegów w Dubaju w 

terminie pomiędzy 15.02.2019 a 
15.03.2019 (2 noclegi dla dwóch 
osób). 

 
 

 

B. Transport osób biorących udział w 
misji w obie strony z Wrocławia do 
Dubaju – bilety lotnicze.  

 

  

C. Organizacja 4 spotkań B2B i spotkań 
matchmakingowych wraz 
pokazem/prezentacją oferty firmy 
Neurosoft dla wybranych 
kontrahentów.  

 

  

D. Przygotowanie materiałów 
promocyjnych tj. akcydensów 
przeznaczonych dla uczestników 
spotkań  

 
 

 

 
2. Organizacja przyjazdowej misji gospodarczej z ZEA 

 

 Opis oferowanych usług  Cena netto 
A. Zakup usługi hotelowej dla 

uczestników misji przyjazdowej w 
terminie pomiędzy 15.03.2019 a 
30.06.2019 (2 noclegi dla dwóch 
osób). 

 
 

 

B. Transport osób biorących udział w 
misji w obie strony z Dubaju do 
Wrocławia – bilety lotnicze.  

  

C. Organizacja 4 spotkań B2B i spotkań 
matchmakingowych wraz 
pokazem/prezentacją oferty firmy 
Neurosoft dla wybranych 
kontrahentów. 

  

D. Przygotowanie materiałów 
promocyjnych tj. akcydensów 
przeznaczonych dla uczestników 
spotkań.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

U M O W A  Z L E C E N I A  

 

zawarta w dniu ….. 2019 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

"NEUROSOFT® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w VI Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000151488, nr NIP: 8980016421, 

reprezentowaną przez:  Janusza Wrobla - Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym "  

 

a 

…. 

zwaną dalej „Wykonawcą”  

łącznie zwanymi „Stronami” 

Zważywszy  że Neurosoft podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i realizuje Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Promocja na arenie międzynarodowej marki 

firmy NEUROSOFT jako lidera rozwiązań w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)”, i w ramach tego projektu 

przeprowadził postępowanie ofertowe na wykonanie usługi … które wygrał: ….  

Strony zwierają niniejszą umowę (dalej jako: „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi w zakresie ….  

2. Do wykonania przedmiotu umowy i do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym Wykonawca  zgodnie ze złożoną ofertą 

skieruje …………………… tel.:………..…. Email:……………….…. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane 
z działalnością Zamawiającego, które uzyska w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zachowanie 
tajemnicy będzie bezterminowe i obowiązywać będzie po upływie okresu związania umową. 

 

§ 2 Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem prac w 
nieprzekraczalnym terminie do …. od daty podpisania umowy. 

2. Opracowania, o których mowa w § 1 ust. 1 będą wykonane przez Wykonawcę na podstawie materiałów przekazanych przez 
Zamawiającego oraz na podstawie konsultacji  z pracownikami Zamawiającego.  



 

 

 

 

 

 

3. Strony ustalą (w drodze notatki służbowej) harmonogram prac, określający przewidywany termin wykonania poszczególnych 
etapów prac, wymienionych w Harmonogramie rzeczowym Projektu. Harmonogram prac może być modyfikowany w takcie 
realizacji umowy.  

4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże mu odpowiednie pełnomocnictwa do realizacji prac, o których mowa w § 1  
5. Każdorazowy odbiór etapów prac określonych w Harmonogramie prac nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru prac. 
6. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa 

lub w niniejszej umowie, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o nowych okolicznościach, czyli: 

(a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy albo zostanie ogłoszona upadłość, lub rozwiązanie firmy, albo nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, albo 
Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową, 

 

 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ……… zł  netto, …. zł. brutto. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie …. dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury, doręczonej 

do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze obejmującej wykonany etap prac.  
3. Za nieterminowe wpłaty Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 4 Kary umowne. Odstąpienie od Umowy. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, 
w wysokości 1 % wartości zamówienia  brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. Wykonawca ma prawo od Umowy odstąpić w sytuacji kiedy rozpoczęto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcy należy się zapłata za czynności wykonane do momentu odstąpienia. 
 

§ 5 Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą Umową stronie trzeciej, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca może zlecić działania reprezentacji Zamawiającego podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
 
 

§ 6 Oświadczenia Stron 

1. Strony  deklarują zachowanie poufności wszelkich otrzymanych informacji dotyczących przedmiotu i zakresu Umowy,  danych 
o Inwestorze i Inwestycji. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o Umowie, danych handlowych, technologicznych, 
współpracy z Inwestorem, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w związku lub przy okazji współpracy Stron, niezależnie od 



 

 

 

 

 

 

formy ich utrwalenia (zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”). Dotyczy to w szczególności danych dotyczących struktury 
organizacyjnej Stron, ich strategii, wszelkich aspektów działalności oraz innych szczegółów dotyczących Stron i ich wzajemnej 
współpracy chyba, że obowiązek przekazania danych informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 7 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 

(a) ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. Wówczas Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto plus 
należność według obowiązującej stawki podatku VAT, 

(b) terminu wykonania etapu prac (zadania) ustalonego przez Strony zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy (w drodze 
notatki służbowej) z powodu zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących, 
że Wykonawca nie będzie mógł dotrzymać ustalonego terminu, pod warunkiem, że powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni,  

(c) terminu wykonania etapu prac (zadania) ustalonego przez Strony zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy (w drodze 
notatki służbowej) lub składowych czynności danego etapu bez ryzyka nieosiągnięcia końcowego rezultatu, z 
powodów oszczędnościowych i proceduralnych, pod warunkiem, że powiadomi o tym fakcie Zamawiającego z 
wyprzedzeniem 7 dni,  

 
 

§ 8 Postanowienia dodatkowe 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie 

niniejszej Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy.  

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane 

na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką 

kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub adres poczty elektronicznej. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: ul. …  oraz adres e-mail: …. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław oraz adres e-mail: 

agnieszka.chojcan@neurosoft.pl 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

7. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w drodze polubownego 

porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Załączniki stanowiące integralną częścią umowy:  

 

       Załącznik nr 1 –Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


