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                                                                                                  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego    

 

miejscowość …………………………………, dnia ......................... r.  

......................................            

(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: 1/2022/μGranty_B+R 

        Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
        ul. Nowy Świat 38c 
        80-299 Gdańsk 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na Wykonanie prac badawczych w zakresie możliwości implementacji 

ogniw litowo-żelazowych (LI-Fe) w żegludze morskiej (małe statki, promy pasażerskie, biała flota, statki 

offshore) oraz turystyce wodnej (jachty, łodzie motorowe), realizowanego w projekcie „μGranty B+R dla 

przedsiębiorstw"” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 

01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 
 

Ja/my niżej podpisani:  

1. ....................................................... (imię i nazwisko), 2. ....................................................... (imię i nazwisko) 
 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa:  

Adres siedziby:  

Adres do korespondencji  
(jeżeli inny niż adres siedziby) 

 

Adres e-mail:  
REGON nr   
NIP nr  
KRS/CEIDG1:  

 

I. Oferuję/emy realizację Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zapisami określonymi w zapytaniu 

ofertowym nr 1/2022/μGranty_B+R z dnia 21.12.2022 r. w cenie2:   

……………………………………… PLN netto (słownie: ……………………………………………………….….. zł 00/100), 

……………………………………… PLN brutto (słownie: …………………………………………..…………….. zł 00/100).

 
1 niepotrzebne skreślić 
2 należy podać cenę w PLN w kwocie do dwóch miejsc po przecinku 
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (WIEDZA I DOŚWIADCZENIE) 

1) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
następujące usługi B+R związane tematycznie z realizacją Przedmiotu Zamówienia, tj. wydał publikacje i/lub wykonał opracowania i/lub 
analizy i/lub studia wykonalności w zakresie: 
a) transportu morskiego, 
b) efektywności energetycznej statków, 
c) budowania modeli kosztowych. 

  
l.p. zakres usługi 

(Transport morski i/lub 
Efektywność energetyczna statków 
i/lub Budowa modeli kosztowych) 

zwięzły opis wykonanej usługi B+R  data 
zakończenia 
usługi 

nazwa podmiotu, na 
rzecz którego usługa 
została wykonana 
(nazwa i adres) 

1.     

2.     

3.     

4.     

…     

 

 

2) Wskazujemy, że Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany przez niżej wskazaną kadrę naukowo – badawczą, tj. osoby w stopniu 
naukowym dr habilitowany (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub wyższym, z których każda w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, wypracowała dorobek z zakresie co najmniej 3 publikacji / opracowań / analiz / studiów 
wykonalności w zakresie transportu morskiego i/lub efektywności energetycznej statków i/lub budowania modeli kosztowych w zakresie 
transportu morskiego3: 

 
3 Zg. z opisem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. III, ust. 3, pkt 2) Zapytania ofertowego.  
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1. imię i nazwisko, stopień naukowy  

wykaz publikacji4 / opracowania / analizy / studium wykonalności data publikacji / 
opracowania, etc. 

1)   

2)   

3)   

2. imię i nazwisko, stopień naukowy  

wykaz publikacji / opracowania / analizy / studium wykonalności data publikacji / 
opracowania, etc. 

1)   

2)   

3)   

3. imię i nazwisko, stopień naukowy  

wykaz publikacji / opracowania / analizy / studium wykonalności data publikacji / 
opracowania, etc. 

1)   

2)   

3)   

   Do oferty załączono dowody potwierdzające dane wykazane w powyższej tabeli5.

 
4 W odniesieniu do zakresu należy każdorazowo wskazać transport morski i/lub efektywność energetyczną statków i/lub budowanie modeli kosztowych w zakresie transportu 
morskiego 
5 Jeśli publikacja / opracowanie / analiza / studium wykonalności jest dostępne online należy w wierszu, w którym je wskazano należy podać link, pod którym jest dostępna/e. W 
takim przypadku nie ma obowiązku załączania dowodu potwierdzającego dany dorobek. 
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III. OŚWIADCZENIA DO OFERTY 

1. Oświadczam/y, że cena wskazana w cz. II oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy 
realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 

2. Oświadczam/y, że dane wskazane w cz. III oferty są prawdziwe. 
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, nie wnosimy do jego 

treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 
upływa termin składania ofert. 

5. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy o treści 
zgodnej z zapisami zapytania ofertowego, skonsultowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie 
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)). 

7. Oświadczam/y, że podane w niniejszej ofercie dane są zgodne z prawdą i znane mi/nam są sankcje 
wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego. 

8. Oświadczam/y, że wskazane w niniejszej Ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
zakresie …………………………….……………………… (proszę określić dokumenty, informacje, nr stron oferty)3 / 
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa3 w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji3. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: Lucyna Formela, tel. 539-523-525, adres e-
mail: lucyna.formela@botatechnik.pl  

10. Spis załączników składających się na niniejszą ofertę:  
1) Wypełniony formularz oferty, 
2) Potwierdzenia dorobku naukowego personelu wskazanego w cz. II.2) oferty 
3) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zg. z Zał. nr 2 do 

zapytania ofertowego), 
4) Wypełnione oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego  (zg. z Zał. nr 4 do zapytania ofertowego),  
5) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższych dokumentów, w formie elektronicznej, pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

6) Inne, jakie ……………………………………………………………………………………… 

 

………..…………………………….……….…………………………………… 
                                                                             (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


