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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018 
 

.................., dn. ........................... 
miejscowość i data 

Formularz ofertowy 
I. Nazwa i adres Oferenta: 

Imię i nazwisko.......................................................................................................... 
Adres: ....................................................................................................................... 
Tel. ............................................................................................................................ 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Firma: Pylon S.A.  
ul. Grzybowska 80/82 lokal 716, Warszawa 00-844 
NIP: 527 265 39 54, KRS: 0000386103 
Tel. 609 992 914, e-mail: mikolaj.rubenczyk@pylonsa.pl 

 
 
III. Specyfikacja cenowa: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2018 na objęcie stanowiska specjalista do spraw akustyki 
w zespole naukowo-badawczym projektu firmy Pylon S.A. w ramach projektu pn. „Zestaw głośnikowy typu 
High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne 
materiały obudów” dla którego wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ramach Działania 1.1.1. Szybka 
Ścieżka, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój konkurs nr 4/1.1.1./2018. 
 

LP Przedmiot zapytania ofertowego Okres 
realizacji 

Wynagrodzenie brutto w 
PLN 

1 Objęcie stanowiska: specjalista do spraw 
akustyki 34 miesięcy  

 
 
IV. Termin ważności oferty. 
Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 
 
 
V. Oświadczenia Oferenta: 
Oświadczam, że: 

a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b. posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia, 
c. posiadam co najmniej tytuł doktora habilitowanego w specjalizacji w zakresie głośników i 

urządzeń głośnikowych 
d. dysponuję potencjałem technicznym i osobowym do wykonania zamówienia, 
e. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
f. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikiem, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania Oferty. 
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2. Oświadczam, że jestem w stanie zrealizować przedmiot zapytania ofertowego w terminie wskazanym w 
zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z opisem przedstawionym w zapytaniu ofertowym.  

3. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w punkcie V a-e  zapytania 
ofertowego: 

a. posiadam wykształcenie wyższe z dziedziny 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

b. posiadam doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych w zakresie 
akustyki projektowania akustycznego, symulacji akustycznych: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że jeżeli moja Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, to podpiszę z Pylon S.A.  umowę 
zlecenia, której warunki będę zgodne z treścią Zapytania Ofertowego oraz złożonej przeze mnie Oferty. 
Podpisanie umowy nastąpi w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przeze mnie i  Pylon S.A. w okresie 
ważności mojej Oferty. 

5. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Pylon S.A. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Pylon S.A. lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Pylon S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Pylon S.A. czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a naszą firmą, 
polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym; 
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 są związane 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
Czytelny podpis Oferenta 

 
 

 
 


