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Kraków, 30 kwietnia 2018 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03 / 04 / 2018 

 

OFERTA 
 

Do zapytania ofertowego nr 03 / 04 / 2018 na wynajem powierzchni laboratoryjnej w postaci 24 

stanowisk wyposażonych w krzesło i w biurko w celu realizacji projektu : 

  

„e-Pionier” -  utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” 

 

nr umowy: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00  

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2014-2020, oś priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Smart – Lab Sp. z o.o. 

Adres: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków 

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000675698 

NIP: 9442254920 

REGON: 367148511 

Reprezentowana przez Jacka Mireckiego – Prezesa Zarządu  

 

II. WYKONAWCA 

 

Nazwa Firmy:  

Dane osoby kontaktowej:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

NIP  

REGON  

 

 

III. Lokalizacja powierzchni laboratoryjnej będącej przedmiotem zapytania ofertowego 
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…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

(Dokładny adres) 

IV. Proponowany termin wynajmu powierzchni laboratoryjnej : ………………………. 

(Data) 

V. Oświadczenie Wykonawcy 

 

Niniejszym działając w imieniu ……………………………oświadczam, że: 

 

• zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego na wynajem powierzchni laboratoryjnej 

i akceptuję bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte 

• gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego 

• łączna cena brutto za miesiąc wynajmu powierzchni laboratoryjnej będącej 

przedmiotem zamówienia wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem wszystkich 

kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………..) 

• w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia, zostanie zawarta pisemna umowa 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

• posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, 

• w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy 

upadłościowe  

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych i 

kapitałowych z  Zamawiającym). 

• nie znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej wykonanie 

całości zamówienia 

…………………………………. 
 Data i czytelny podpis Wykonawcy 

 

Na oryginale pieczęć i podpis 

Smart-Lab Sp. z o.o. 

Jacek Mirecki 

Prezes Zarządu 


