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Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy  

XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000095870  

Regon: 017513108  

NIP: 534-21-93-163 

Adres do korespondencji: 

ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa 

tel: +48 22 201 90 94  

fax: +48 22 349 28 12 

biuro@te-s.org.pl 

Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego 

Z/01/11/2010 

Formularz ofertowy 

 

…………..………., ….. / ….. / 2010 r. 
miejscowość         data   

Nr zamówienia: Z/01/11/2010 

………….……………………………………………………… 

………….……………………………………………………… 

………….……………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: ………………………………………….. 

                /Dane Oferenta/   

 

 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

ul. Kolady 3 

02-691 Warszawa 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr Z/01/11/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. – przedmiot zamówienia: 

wyłonienie podmiotu świadczącego usługi doradztwa biznesowego oraz wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub 

jego zorganizowanej części) w ramach projektu Fabryka Innowacji finansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, składam ofertę 

następującej treści: 

1. Oferuję świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego 

zorganizowanej części) w ramach projektu „Fabryka Innowacji” na następujących zasadach: 

1.1.  według następującej stawki godzinowej za każdą godzinę pracy konsultanta świadczącego usługę 

doradztwa biznesowego: 

złotych netto: ……………… 

złotych brutto: …………….. 

1.2.  według następującej stawki godzinowej za każdą godzinę pracy konsultanta świadczącego usługę 

wyceny know-how: 

złotych netto: ……………… 

złotych brutto: …………….. 

1.3.  według następującej stawki godzinowej za każdą godzinę pracy konsultanta świadczącego usługę 

wyceny przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części): 
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złotych netto: ……………… 

złotych brutto: …………….. 

1.4.  w ciągu ostatnich 2 lat Oferent, realizował ….. (słownie ilość: ………………………) projektów 

spełniających wymagania opisane w pdpkt 2.2.1. (1) Zapytania Ofertowego; 

1.5. w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie …. (słownie ilość: …………….……) projektów  

spełniających wymagania opisane w pdpkt 2.2.1. (2) Zapytania Ofertowego; 

1.6. w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie …. (słownie ilość: …………….……) projektów  

spełniających wymagania opisane w pdpkt 2.2.1. (3) Zapytania Ofertowego; 

1.7. w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie …. (słownie ilość: …………….……) konsultantów 

spełniających wymagania opisane w pdpkt 2.2.1. (4) Zapytania Ofertowego; 

1.8. w ciągu ostatnich 3 lat Oferent oraz konsultanci, o których mowa w pdpkt 3.1 niniejszej oferty, 

realizowali ….. (słownie ilość: ……………………) projektów spełniających wymagania opisane w 

pdpkt 2.2.2. Zapytania Ofertowego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń  

3. Zapewniam wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, a w szczególności zapewniam, iż: 

3.1.  zamówienie będzie wykonywane przez następujących konsultantów: 

- …….……………………………………………………………………………… 

- …….……………………………………………………………………………… 

- …….……………………………………………………………………………… 

- …….……………………………………………………………………………… 

3.2.  osoby wskazane w pdpkt 3.1. wyrażają gotowość do świadczenia usług doradztwa biznesowego w 

ramach Projektu, 

3.3.  osoby wskazane w pdpkt 3.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 

Zamówieniem. 

4.  W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5.  Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym: 

a. ………………………………………., 

b. ………………………………………., 

c. ………………………………………., 

d. ………………………………………., 

e. ………………………………………., 

 

 

Miejscowość: ……………..……     Dnia: …../.…/2010 r.                   ........................................................ 

/podpis Oferenta/ 


