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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”. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/02/2020 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym na stronie internetowej firmy Smart-Lab Sp.  

z o.o. oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dotyczącym zatrudnienia pracownika do 

Zespołu Interdyscyplinarnego w projekcie „e-Pionier” na podstawie umowy zlecenie na stanowisko:  

 

PROGRAMISTA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM 

zajmującym się technologiami informatycznymi w medycynie 

 

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. 

ul. Zamknięta 10 

30 - 554 Kraków 

KRS 0000675698 

NIP: 9442254920 

REGON: 367148511 

 

II. WYKONAWCA 

 

Imię i nazwisko:  

Pesel:  

Adres do korespondencji:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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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”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z projektowaniem 

i implementacją rozwiązań informatycznych, rozwijaniem i utrzymywaniem wielowarstwowych 

aplikacji w ramach objętego stanowiska: Programista 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”, na mocy umowy zawartej z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00. 

 

IV. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Niniejszym, oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego nr 01/02/2020 

2. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe składam ofertę pracy oraz: 

• Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

• Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

ofertowego. 

• Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi  

w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i według następujących stawek: 

Nazwa Ilość sztuk Cena całkowita brutto za 1 godzinę 

(60 minut) pracy Wykonawcy na 

podstawie umowy zlecenie 

wyrażona w PLN 

Stanowisko Programisty w Zespole 

Interdyscyplinarnym 

 

1 ………………………………….. 

 

Słownie: ………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

• W przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia, zostanie zawarta pisemna Umowa 

Zlecenie w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

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

upływu terminu składania Ofert. 

• Nie podlegam wykluczeniu z postępowania (brak powiązań osobowych i kapitałowych 

z Zamawiającym). 

 

 

   …………………………… 

Data i podpis Wykonawcy 

 


