
 

Załącznik nr 1. Formularz wzór oferty. 

 

Ja, niżej podpisana/y,  

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 2/Z/HIGHCHEM/2020r. niniejszym 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie  

4 zapytania ofertowego nr 2/Z/HIGHCHEM/2020r. z dnia 17.02.2020 roku, tj. przygotowania 

i przeprowadzenia 30 godzin zajęć warsztatowych (2 grupy) rozwijających umiejętności 

doktorantów z zakresu zarządzania projektem naukowym o zasięgu międzynarodowym 

z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny nauki chemiczne.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA 

Imię i Nazwisko/ FIRMA  

Numer telefonu i adres e-mail  

Adres   

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 

Imię i Nazwisko  

Wykształcenie  

 

KRYTERIA OCENY - WAGA 

CENA – 30% 

Cena brutto* za godzinę _______________________________ PLN 
czyli łącznie 30 godz. za kwotę brutto* ____________________ PLN 
*Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne składniki i inne należności budżetowe, które mogą 
wynikać z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia. 
 

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WSPIERANIA PROCESU APLIKOWANIA O ŚRODKI NA 
BADANIA NAUKOWE  - 25% 
Wparte w ostatnich 5 latach projekty naukowe, w 
które zaangażowany był prowadzący zięcia 
stanowiące przedmiot zamówienia, potwierdzone 
referencjami (prosimy wymienić nazwy projektów 
wraz z nazwą wspieranego podmiotu, nazwę 
konkursu lub programu w ramach którego 
realizowany był projekt, nazwę podmiotu 
przyznającego środki na realizację projektu, imię i 
nazwisko kierownika projektu) 

 



 

Staż pracy na stanowisku związanym z 
wspieraniem procesu zarządzania projektem 
naukowym o zasięgu międzynarodowym (prosimy 
wskazać okres zatrudnienia, pracodawcę, nazwę 
stanowiska oraz przypisany do niego zakres 
obowiązków) 

 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub szkoleń w okresie 
ostatnich 5 lat  -20% 
Zrealizowane zajęcia lub szkolenia w ostatnich 5 
latach dla studentów, doktorantów, nauczycieli 
akademickich lub pracowników naukowych 
(prosimy wskazać nazwę zajęć lub szkoleń, daty 
zajęć, wymiar godzinowy, grupę docelową oraz 
podmiot dla którego były realizowane zajęcia lub 
szkolenia) 

 

Doświadczenie w zakresie realizacji projektów grantowych (naukowych, badawczych, 
wdrożeniowych, innowacyjnych, wspierających naukę) – 15% 
Zrealizowane przez prowadzącego zajęcia projekty 
grantowe (naukowe, badawcze, wdrożeniowe, 
innowacyjne, wspierające naukę). (poprosimy 
wskazać nazwę projektu, nr projektu, okres 
zaangażowania w projekt, funkcję/stanowisko w 
projekcie, rodzaj projektu oraz jednostkę 
przyznającą grant.) 

 

Projekty grantowe (naukowe, badawcze, 
wdrożeniowe, innowacyjne, wspierające naukę) 
będące w trakcie realizacji przez prowadzącego 
zajęcia (poprosimy wskazać nazwę projektu, nr 
projektu, okres zaangażowania w projekt, 
funkcję/stanowisko w projekcie, rodzaj projektu 
oraz jednostkę przyznającą grant). 

 

Doświadczenie w zakresie oceny projektów grantowych (naukowych, badawczych, 
wdrożeniowych, innowacyjnych, wspierających naukę) – 5% 

Udział prowadzącego zajęcia w ocenie projektów 
granatowych (naukowych, badawczych, 
wdrożeniowych, innowacyjnych, wspierających 
naukę) (prosimy wskazać nazwę instytucji 
przeprowadzającej konkurs, rodzaj konkursu, okres 
zaangażowania) 

 

Dorobek publikacyjny – 5% 
Artykuły prowadzącego zajęcia w czasopismach 
posiadających ISSN lub rozdziały w monografiach 
posiadających ISBN (prosimy o podanie noty 
bibliograficznej wraz z numerem ISBN lub ISSN). 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 



 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. Deklaruję możliwość przeprowadzenia przedmiotu zamówienia za podaną cenę 

brutto obejmującą wszystkie należne składki i inne należności budżetowe. 

2. Zawarte dane w formularzu oferty są prawdziwe, a w przypadku wezwania przez 

Zamawiającego do ich udokumentowania złożę w terminie 3 dni odpowiednie 

dokumenty potwierdzające. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert z przyczyn 

finansowych lub merytorycznych. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy, w przypadkach, o których mowa powyżej, 

Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności 

roszczenia finansowe. 

5. Zrealizuję zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

nr 2/Z/HIGHCHEM/2020. 

6. Umożliwię wprowadzenie zmian do zaoferowanego zakresu tematycznego w razie 

konieczności zgłoszonej przez Zamawiającego. 

7. W razie uzyskania najwyższej oceny punktowej zobowiązuję się do podpisania umowy 

na uzgodnionych warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających 

przekazane przeze mnie dane osobowe w zakresie i dla realizacji wyboru wykonawcy 

zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe są podane w ofercie oraz 

dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach 

i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została o tym fakcie poinformowana i uzyskano jej zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

9. Wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których Wykonawca pozyskał dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest 

administratorem danych osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz 

spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia. Wykonawca 



 

powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia 

wyników oraz realizacji projektu. 

 

 

   

Data, miejsce  Podpis 
 

 


