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Załącznik numer 2 do Zapytania 
Ofertowego 

w postępowaniu S2B/10/35 
Formularz ofertowy 

 

 

………………………………… 
(Miejscowość i data) 

Nr zamówienia: S2B/10/35 

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

 
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa 
Opartego na Wiedzy  "Nowe Media" 
ul. Sosnkowskiego 47 
10-718 Olsztyn 

KRS 0000174579 
NIP 739-33-69-041 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr S2B/10/35 z dnia 18 października 2010 r. – 
przedmiot zamówienia – wyłonienie podmiotu świadczącego usługi badawczo-rozwojowe 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: 
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1. Oferuję świadczenie usług badawczo-rozwojowych w ramach projektu „S2B Science 2 
Business Inkubator Innowacyjności” według następujących stawek za poszczególne 
rodzaje pojedynczych usług badawczo-rozwojowych składających się na modelowy zestaw 
tych usług: 
 
a) stawka za Opinię o innowacyjności 

złotych netto: ……………… 
złotych brutto: ……………. 

b) stawka za Ekspertyzę technologiczną 
złotych netto: ……………… 
złotych brutto: ……………. 

c) stawka za Analizę technologiczną pod kątem zastosowań komercyjnych 
złotych netto: ……………… 
złotych brutto: ……………. 

d) stawka za Przedkomercyjną analizę technologiczną prototypu 
złotych netto: ……………… 
złotych brutto: ……………. 
 

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 
oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 
zamówieniem, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym 
niezbędnym do wykonywania  zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i 
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

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. ………………………………………., 
f. ………………………………………., 

 
 

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


