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Załącznik numer 2 do 
Zapytania Ofertowego 
w postępowaniu S2B/09/32 

Formularz ofertowy 
 

………………………………… 
(Miejscowość i data) 

Nr zamówienia: S2B/09/32 

………………………………….….. 
………….………………………….. 
………….………………………….. 
e-mail do kontaktu: ………………………………………………………….. 
           /Dane Oferenta/       

 
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa 
Opartego na Wiedzy  "Nowe Media" 
 ul. Wilamowskiego 10 
10-718 Olsztyn 

KRS 0000174579 
NIP 739-33-69-041 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr S2B/09/32 z dnia 18 grudnia 2009 r. – przedmiot 
zamówienia: dostawa „Przedkomercyjnej analizy technologicznej” pomysłu Nr P1/11 pod 
tytułem Aplikacja do  budowania systemów informacyjnych zorientowanych na dane 
tekstowe (repozytoria dokumentów) w ramach projektu „S2B Science 2 Business Inkubator 
Innowacyjności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej składam ofertę następującej 
treści: 
 



    
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

1. Oferuję: 
Wykonanie zamówienia za całkowite wynagrodzenie brutto w kwocie ………………………….. 
 
Jednocześnie oświadczam, że rozliczenie z Oferentem nastąpi na podstawie 

faktury/rachunku*. 
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 zamówienie zostanie wykonane przez następująca osobę: …………………. 

4. Osoba wskazana w pkt 3 jest autorem lub współautorem …. artykułów, o których mowa  
w pdpkt 2.1.1 Zapytania Ofertowego; 

5. Osoba wskazana w pkt 3 jest autorem lub współautorem …. artykułów, o których mowa  
w pdpkt 2.1.2 Zapytania Ofertowego; 

6. Osoba wskazana w pkt 3 uczestniczyła w realizacji …. Projektów, o których mowa w pdpkt 
2.1.3. Zapytania Ofertowego.  

7. 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. 

8. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty potwierdzające warunki udziału w 
postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym: 
1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………. 
3. ………………………………………………… 
4. ………………………………………………... 

 
 

Miejscowość: ………………     Dnia: …../…../……………… r.                     
 
 
.......................................... 
 /podpis oferenta/ 
 

                                                        
* niewłaściwe skreślić 


