
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/1.1.1/2016 z dnia 08.01.2016 roku 

 

Oferta złożona w związku z zapytaniem ofertowym nr  2/1.1.1/2016 z dnia 08.01.2016 

na przeprowadzenie w oparciu o umowę zlecenie badań przemysłowych  

związanych z pracami projektowymi, obliczeniowymi i badawczymi  

w zakresie opracowania modeli prototypów lekkich i trwałych elementów  

oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep 

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów 

lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, 

dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, 

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. 

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego: 

Bozamet Sp. z o.o. 

Ujrzanów 282A 

          08-110 Siedlce 

NIP: 821 24 72 363 

REGON: 140793199 

 

2. Nazwa i adres Oferenta: 

 

................................................................................................................................................. 

 

e-mail: ................     telefon: ................................ 

 

3. Cena oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

  wynagrodzenie miesięczne netto: .................................................. zł 

(słownie: .....................................................................................................złotych), 

 

4. Data ważności złożonej oferty: ……………… 

/co najmniej do dnia 31/03/2016r. od ostatecznego terminu składania ofert/. 

 

5.  Opis posiadanego doświadczenia:  

 

Wykształcenie: ………………………………………………………………………………,  

 



   
   

  

 

 

kierunek: ……………………………………………………………..………………………  

 

Znajomość środowiska/umiejętność pracy w 3D (Solid Works lub Catia)/opis/: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Znajomość języka angielskiego w stopniu:  

/co najmniej komunikatywnym/. 

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

 

Doświadczenie w projektowaniu elementów środków transportu, urządzeń 

mechanicznych oraz tworzeniu dokumentacji technicznej /podać ilość lat i zakres 

pracy/: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Oświadczam, że : 

a) Zapoznałem/-am  się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń, 

b) moja oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu ofertowym, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia 

procedury niniejszego zapytania ofertowego.  

7.  Akceptuję warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują mi  

      żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

8. W przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

9. W przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

oraz warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

 

Uwaga : Do niniejszego formularza ofertowego należy załączyć dokumenty określone 

w Zapytaniu ofertowym (jeśli dotyczy). 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Data 

 

 

……………………………………………….. 

czytelny podpis Oferenta  

 

 


