Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczące realizacji zlecenia w ramach projektu 2.3.2 POIR

WYKONAWCA PIECZĄTKA
…………………………………..
(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)
………………………………
Telefon

………………………………
(adres e-mail)

…………………………………., dn. ………………….
(miejscowość i data)

FORMULARZ WYKONAWCY-OFERENTA
W odpowiedzi na zapytanie firmy: Firma Handlowa Lotar 1 sp.j. ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków, NIP:
6782725908 z dnia 19.01.2017r. dotyczącą przeprowadzenia badań z zakresu „Opracowania
koncepcji wykorzystania elementów Internetu Rzeczy zintegrowanych z nową linią mebli biurowych”
przedkładamy/przedkładam niniejszą ofertę
Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu
ofertowym. Oświadczam, iż będę związany ofertą w okresie 180 dni od czasu jej złożenia.
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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Konkursowy

„Opracowania koncepcji wykorzystania elementów Internetu Rzeczy zintegrowanych z nową linią mebli biurowych”

W ramach planowanych działań przewidywane jest przeprowadzenie prac B+R, których celem jest opracowani
biurowych z wykorzystaniem elementów Internetu Rzeczy.
Wymagane zadania:

1. Opracowanie koncepcji inteligentnego biurka integrującego się z telefonem komórkowym, z uwzględnieniem ergonomii
2. Opracowanie demonstratora zastosowanych technologii i funkcjonalności bazując na idei Internetu Rzeczy;
3. Przeprowadzenie testów użyteczności;
4. Raport z badań demonstracyjnego stanowiska obejmujący:

• analizę osiągniętej funkcjonalności i dostarczenie wskazówek dot. wymaganych korekt i dalszego rozwoju,
• analizę konsumpcji energii zasilającej,
5. Koncepcję technologiczną produkcji mebli integrujących elementy Internetu Rzeczy.

Opis zadania

Cena netto

Cena brutto

Opracowanie koncepcji inteligentnego biurka
integrującego się z telefonem komórkowym, z
uwzględnieniem ergonomii pracy;

Opracowanie
demonstratora
zastosowanych
technologii i funkcjonalności bazując na idei Internetu
Rzeczy

Przeprowadzenie testów użyteczności
Raport z badań demonstracyjnego stanowiska
obejmujący:
• analizę osiągniętej funkcjonalności i
dostarczenie wskazówek dot. wymaganych
korekt i dalszego rozwoju,

Strona 2 z 5

• analizę konsumpcji energii zasilającej,
• koncepcję technologiczną produkcji mebli
integrujących elementy Internetu Rzeczy.
Oferuję wykonanie zlecenia w kwocie netto …………………. (słownie …………………… złotych ) + podatek
VAT, wg. stawki …..% w wysokości ………………………………………….zł (słonie …………………………………..
złotych),
Łączna wartość zamówienia wynosi ………………………. złotych brutto.

Dane dotyczące wykonawcy usługi wybranego przez wnioskodawcę do realizacji projektu
podstawowa
jednostka
organizacyjna
uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni;
jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk;
Rodzaj jednostki naukowej w rozumieniu art.
2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014
r., poz. 1620, z późn. zm.) posiadającej
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3
tej ustawy

instytut badawczy w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych;
międzynarodowy
instytut
naukowy
utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
Polska Akademia Umiejętności;
inna
jednostka
organizacyjna
niewymieniona powyżej, będąca organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.

Pełna nazwa jednostki naukowej
Kategoria naukowa jednostki naukowej
NIP jednostki naukowej
Adres siedziby i dane kontaktowe jednostki naukowej – Oferenta
Województwo
Powiat
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Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Nr telefonu osoby do kontaktu
Wykazanie potencjału merytorycznego i badawczego jednostki naukowej - Oferenta

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Termin realizacji wynosi 12 miesięcy. Oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w
postępowaniu:
1. Posiadam status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).
2. Posiadam kategorię naukową …………………, potwierdzoną w komunikacie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom
naukowym (Dziennik Urzędowy MNiSW z dnia 9 lipca 2014 r., pozycja 38).
3. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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4. Posiadam potencjał techniczny umożliwiający realizacje zamówienia.
5. Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.

………………………………………..
(podpis i pieczęć Oferenta)
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