Projekt: „NlightninVR w Onkologii – BioCell Feedback Neuro Systems
– Szansą na podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin Production sp. z o.o. na rynku światowym”
Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Hospicyjna
ul. D. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8
z dnia 05. 11. 2018 r

FORMULARZ OFERTOWY
1. WYKONAWCA/OFERENT:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Imię i nazwisko
/nazwa Wykonawcy:
Imię i nazwisko
pracownika:
Stosunek prawny
łączący Wykonawcę z
pracownikiem
(jeśli dotyczy)
Nr telefonu
Wykonawcy:
Adres e-mail
Wykonawcy:
2. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego nr 8 dalej Zapytanie ofertowe oraz Załącznika nr 1

do Zapytania ofertowego. Rozumiem i akceptuję wszystkie ich zapisy.
2) Oświadczam, że(1):
• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia
• zapewnię wykonanie przedmiotu zamówienia przez osobę (pracownika) posiadającego
niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia
(1)
podkreślić właściwe
3) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w łącznej cenie brutto (2): ……......................................…… zł;
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..………………. zł ………………..……….………… gr.;
(2)

pod pojęciem łącznej ceny brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na
wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę
zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)
Deklaruję poniższe doświadczenie pracownika w pracy z pacjentem onkologicznym (3):




(3)

doświadczenie minimum dziesięcioletnie
doświadczenie minimum siedmioletnie
doświadczenie minimum 5 letnie
doświadczenie minimum 4 letnie

wybrać jedno właściwe
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Deklaruję posiadanie następującej ilości certyfikatów z zakresu psychoonkologii 3):
 jeden certyfikat
 dwa certyfikaty
 3 i więcej certyfikatów
(3)

wybrać jedno właściwe

4) Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego – dzieła i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia.
5) Elementy zamówienia – dzieła - zrealizuję w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
6) W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7) Składana oferta jest ważna do dnia: ……………………………………………. .

……………………………………………………..………………

……………..…………………………….…………………………….…

miejscowość i data

(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIA
1.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w Zapytaniu
ofertowym oraz składam CV(6) pracownika wskazanego w niniejszym formularzu obrazujące spełnienie
wymogów i deklaracji.
Dane zawarte w CV pracownika są zgodne z prawdą.

……………………………………………………..………………

miejscowość i data

……………..…………………………….…………………………….…

(czytelny podpis)

(6)

CV należy złożyć w podpisanym czytelnie przez pracownika oryginale ze wskazaniem daty sporządzenia.
Obowiązuje zawarcie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez z siedzibą w Gdańsku, zawartych w moim
CV w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla należytego zrealizowania procedury Zapytania
ofertowego nr 8 (Ustawa z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz.U. 2015 poz. 2135).
2.
Oświadczam, że w przypadku gdy zostanę wykonawcą przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do
przestrzegania limitu godzinowego zaangażowania zawodowego pracownika wskazanego w niniejszym
formularzu, tj. zaangażowanie zawodowe pracownika w realizację projektów finansowanych z funduszy
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strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków innych
podmiotów/pracodawców wraz z realizowanym zamówieniem nie przekroczy łącznie 276 godzin
miesięcznie w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i że obciążenie z tego wynikające, nie
wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych pracownikowi zadań.

……………………………………………………..………………

miejscowość i data

……………..…………………………….…………………………….…

(czytelny podpis)

3.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w
Zapytaniu ofertowym i nie podlegam wykluczeniu wynikającemu z powiązania z Fundacją Hospicyjną z
siedzibą w Gdańsku oraz Nlightnin Production Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie lub z osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Hospicyjnej z siedzibą w Gdańsku lub osobami wykonującymi
w imieniu Nlightnin Production Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
- osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli)
lub
- kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

……………………………………………………..………………

miejscowość i data

……………..…………………………….…………………………….

(czytelny podpis)

4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. Zm.) do celów związanych z
niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

……………………………………………………..………………

miejscowość i data

……………..…………………………….…………………………….…

(czytelny podpis)
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