
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Zamawiającego:

ELMIKO BIOSIGNALS Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek

tel. 22 724 69 40
email: postepowania.ofertowe@elmiko.pl

NIP: 529-181-70-32

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/2019/1.2_ŚLĄSK z dnia 08.03.2019r. przedstawiam poniższą ofertę:

II. Dane Oferenta

1 Imię i nazwisko

2

Nazwa firmy zgodna z dokumentem 

rejestrowym oraz numer NIP

(jeśli dotyczy)

3
Adres prowadzonej działalności

(jeśli dotyczy)

4 Telefon:

5 E-mail:

III. Wycena zamówienia

a) Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy:      ………… PLN (słownie...................................)

b) Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu:        …………. godz.

IV. Oświadczenia i deklaracje:

• Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

• Akceptuję treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.

• W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

• Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy osobiście.

…………..…………….…………   …………..…………….…………
        (miejscowość, data)        (czytelny podpis Oferenta)

mailto:postepowania.ofertowe@elmiko.pl


Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Składając ofertę  w odpowiedzi   na  zapytanie  ofertowe  nr  01/2019/1.2_ŚLĄSK z dnia  08.03.2019r. dotyczące

projektu  pt.  „Opracowanie  innowacyjnego  urządzenia  medycznego  służącego  do  zintegrowanego

monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi nowo narodzonych dzieci” w ramach Działania

1.2.  „Badania,  rozwój i  innowacje  w przedsiębiorstwach”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020.

Ja niżej podpisany(a)  ………………………………………………………………………………

oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.   

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami

upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu

Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice,

dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

…………..…………….…………   …………..…………….…………
        (miejscowość, data)        (czytelny podpis Oferenta)



Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko .......................................................................................................... 
PESEL ..........................................

Podejmując  się  zadań  w ramach projektu  pt.  „Opracowanie  innowacyjnego  urządzenia  medycznego
służącego  do  zintegrowanego  monitorowania  pracy  mózgu  z  innymi  parametrami  życiowymi  nowo
narodzonych dzieci” w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że:

1. Jestem/nie jestem* zaangażowany/a zawodowo w projekcie/tach i otrzymuję/nie otrzymuję* wynagrodzenie
współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy podpisanej w wyniku zapytania nr 01/2019/1.2_ŚLĄSK z dnia
08.03.2019r.  będzie/nie  będzie*  moim  jedynym  wynagrodzeniem  wynikającym  z  zaangażowania
zawodowego.

3. Jestem zaangażowany/a zawodowo w ramach niżej wymienionych umów: 

L.p.
Nazwa projektu/

Inne zaangażowanie
zawodowe**

Data
obowiązywani

a umowy 
(od – do)

Wymiar czasu
pracy - umowa

o pracę***

Wymiar godzin -
umowa

cywilnoprawna
***

1.

2.

...

Oświadczam,  że  obciążenie  wynikające  z  wykonywania  powyższych  zadań  nie  wyklucza  możliwości  ich
prawidłowej i efektywnej realizacji. Jednocześnie oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację
wszystkich  projektów  finansowanych  z  Funduszy  Strukturalnych,  Funduszu  Spójności  oraz  działań
finansowanych  z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  Zleceniodawcy  i  innych  podmiotów  łącznie
z zaangażowaniem w ramach powyższego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Oświadczam,  że  zobowiązuję  się  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  wszelkich  zmianach
związanych z moim zatrudnieniem, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

                 
………………………………………..                                 ………………………………………..

(Miejscowość, data)                                                                            (Czytelny podpis)

* Niewłaściwe skreślić.
** Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia,  w tym 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
*** Dotyczy wskazanego rodzaju umowy.


