Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dn. 10.11.2018

…………………., dn. …………….

OFERENT
Nazwa firmy: Adres:

ZAMAWIAJĄCY:
RUNPRIME MEDIA SP. Z O.O.
Ul. Świetlicowa 7/9 O1,
05-520 Konstancin-Jeziorna
KRS, 00003333139 REGON142056252 NIP 7010189830

e-mail: marek.brener@runprime.pl
Formularz oferty
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2018 związanego z aplikowaniem przez
Zamawiającego o środki na realizację projektu realizowanego w ramach Konkursu 1/1.1.1/2018
„Szybka ścieżka” MŚP Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Runprime Media sp. z o.o. składamy ofertę na:

Przedmiot oferty, proszę wymienić
enumeratywnie składowe oferty
zgodnie z treścią opisu przedmiotu
zamówienie (zal nr 2)
Prace badawcze - etap pierwszy:
wytworzenie w oparciu o
wypracowane razem z Wykonawcą
rezultaty prac badawczych zespołu
zespołu badawczego OCR&VR (ang.
Optical Character Recognition &
Speech Recognition) – optyczne
rozpoznawanie znaków i
rozpoznawanie mowy. Rezultatem
jego realizacji będzie dostarczenie
oprogramowania do analizy treści
emitowanych w radio i telewizji w
czasie rzeczywistym;
Prace badawcze - etap drugi, wytworzenie w
oparciu o wypracowane razem z
Wykonawcą rezultaty prac badawczych

Wartość netto (PLN)

VAT (PLN)

Wartość brutto (PLN)

zespołu zespołu badawczego Hurtownia
danych – rezultatem będzie zbudowanie
Hurtowni Danych.

Termin związania ofertą: 60 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy wynosi ……..dni
Na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja trwająca:

……. Miesięcy

Uwaga! W przypadku oferty częściowej proszę uzupełnić tylko pola, które dotyczą części
zamówienia na którą oferta jest składana. Pozostałe pola proszę opisać czytelnie „nie
dotyczy”.
Oświadczamy, iż przedstawiona przez nas oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
z dn. 10.11.2018 zawiera następujące pozycje: wszystkie niezbędne informacje wymagane przez
zamawiającego.
Ponadto:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

Oświadczam, iż oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego, w szczególności
zawarte w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie powyższego
przedkładam specyfikację techniczną.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję do stosowania
określone w nim wymagania i zasady postępowania, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią wszystkich załączników do zapytania ofertowego.
Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się
do podpisania Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
Oświadczam, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oświadczam, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotem zapytania ofertowego.
Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, iż dysponuję potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Oświadczam, iż oferta zawiera:
 Uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego,
 Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia,
 Oświadczenie oferenta dot. zakresu wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego,
 Dokument rejestrowy oferenta zgodnie z pkt. V.4 niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oświadczam, iż oferta zawiera: (proszę wymienić, jeśli oferta zawiera inne dodatkowe
dokumenty):


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

………………………………………………………………………………………
OSOBA/OSOBY DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko ………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………
E-mail ……………………………………………………

Imię i nazwisko ………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………
E-mail ……………………………………………………
……………… dnia ………….
…..…………………………………………………….
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
Oferenta, pieczątka imienna oraz pieczęć firmowa

