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Kraków, 6 lutego 2019 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/02/2019 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dotyczy: Opracowania, budowy i instalacji 3 zautomatyzowanych, samoobsługowych  urządzeń 

nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do czasowego przechowywania i uwierzytelnionego 

wydawania depozytu w ramach realizacji  projektu „e-Pionier”, którego celem jest wspieranie 

uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub 

gospodarczych. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś 

priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

 

Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych”. 

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł 

Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł 

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

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Smart – Lab Sp. z o.o. 

Adres: ul. Zamknięta 10, 30-554 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  
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III. Oświadczenie Wykonawcy 

 

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

• zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami na opracowanie, budowę  

i instalację 3 zautomatyzowanych, samoobsługowych  urządzeń nadawczo-odbiorczych 

przeznaczonych do czasowego przechowywania i uwierzytelnionego wydawania depozytu  

i akceptuję bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte; 

• gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego 

wraz z załącznikami; 

• oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu 

ofertowym nr 01 /02/2019  wraz z załącznikami i według następujących stawek: 

 

• łączna cena brutto w złotych polskich za realizację zamówienia wynosi: 

………………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………),  

w tym VAT; 

• w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia, zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie  

z Załącznikiem nr 4 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

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

• oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania Ofert; 

• 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 

Nazwa Ilość sztuk Cena netto 

(PLN) 

Wartość VAT 

(PLN) 

Cena brutto 

(PLN) 

Zautomatyzowane, samoobsługowe  

urządzenie nadawczo-odbiorcze 

przeznaczone do czasowego 

przechowywania i 

uwierzytelnionego wydawania 

depozytu 
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