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pieczęć firmowa oferenta 

 

 

 

 

 

 

pieczęć firmowa oferenta 

Załącznik do Zapytania ofertowego 

Nr 1/PP/2016 z dnia 15.09.2016 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej 
80-873 Gdańsk 
ul. Na Ostrowiu 15/20 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 15.09.2016 r. na udostępnienie narzędzi diagnozy kompetencji 

pracowników przedsiębiorstw MMŚP w ramach projektu "Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój" nr 

POWR.02.02.00-00-0079/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

ja (my) niżej podpisany(i): 

 

 

  

 

(data i miejsce)  (podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Działając w imieniu i na rzecz: 

 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę. 

 

1.  Nazwa Wykonawcy:  

2.  Adres:  

3.  Osoba do kontaktu:  

4.  Tel.:  

5.  E-mail:  

6.  NIP:  

7.  REGON:  

8.  Nr konta bankowego:  

 

1) OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

     (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

2) SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia zakończenia 

projektu, co nie nastąpi wcześniej, niż dnia 31 sierpnia 2018 roku. 

5) OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji zamówienia.  

6) OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni od terminu składnia 

ofert. 

 

 

 

 

 

  

 

(data i miejsce)  (podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Warunki cenowe realizacji zamówienia: 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Cena jednostkowa 

brutto 
Liczba sztuk Cena brutto łącznie 

1 

licencja na udostępnienie narzędzi diagnozowania kompetencji 

pracowników MMŚP w obszarze nauki i rozwoju (perspektywa 

infrastruktury) dla mikroprzedsiębiorstwa 

 38  

2 

licencja na udostępnienie narzędzi diagnozowania kompetencji 

pracowników MMŚP w obszarze nauki i rozwoju (perspektywa 

infrastruktury) dla małego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 25 

pracowników 

 38  

3 

licencja na udostępnienie narzędzi diagnozowania kompetencji 

pracowników MMŚP w obszarze nauki i rozwoju (perspektywa 

infrastruktury) dla małego przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 

25 pracowników 

 38  

4 

licencja na udostępnienie narzędzi diagnozowania kompetencji 

pracowników MMŚP w obszarze nauki i rozwoju (perspektywa 

infrastruktury) dla da średniego przedsiębiorstwa 

 18  

 
ŁĄCZNIE:  

 

Składając niniejszą ofertę OŚWIADCZAM, że Wykonawca: 

1) Posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wdrażania narzędzi diagnozy kompetencji, przez co należy rozumieć: zrealizowanie w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert min. 10 usług w min. 10 przedsiębiorstwach MMŚP, o wartości łącznej min. 100tys., które obejmowały dostarczenie i/lub wdrożenie narzędzi do diagnozy 

kompetencji min. 1500 osób. Wykazywane doświadczenie musi dotyczyć narzędzi udostępnianych w analogicznych sposób do wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu 

(jako SaaS - Software as a Service - w środowisku Wykonawcy) i realizujących diagnozę wg opisanego w zapytaniu modelu: przypisania osób badanych do stanowisk (profili 

kompetencyjnych) a przez to określenie pożądanych kompetencji badanych za pomocą pięciostopniowej skali obserwacyjnej opartej o wskaźniki behawioralne oraz 

badanych przy pomocy min. testów kompetencyjnych o konstrukcji tożsamej ze wzorem przedstawionym w niniejszym zapytaniu.  
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2) Dysponuje kadrą wyznaczoną do realizacji Zamówienia spełniającą wymagania zawarte w SIWZ. 

3) Dysponuje gotowymi narzędziami diagnozy kompetencji pracowników, spełniającymi wymagania zawarte w SIWZ. 

4) Udostępni narzędzia diagnozy kompetencji nie później niż 20 dni od dnia podpisania umowy.  

5) Dostarczył i/lub wdrożył, w ciągu ostatnich 3 lat, narzędzia diagnozy kompetencji oparte o taki sam model kompetencji, jaki jest zawarty w oferowanych narzędziach 

diagnozy kompetencji dla  __________
1
 przedsiębiorstw MMŚP. 

 

                                                           
1
 Proszę podać odpowiednią wartość 

 

 

  

 

(data i miejsce)  (podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, nie jestem podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo ani 

kapitałowo, przez co rozumieć należy wzajemne powiązania między 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, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

  

 

(data i miejsce)  (podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania 

Wykonawcy) 


