Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący edytora treści na rosyjskojęzycznych stronach Centrum Nauki Kopernik

………………………. dn. …………………….
DANE WYKONAWCY:
Nazwa:

……………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………

NIP:

……………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………...

Tel. kontaktowy:

……………………………………………………………………………………………

Ja/My niżej podpisany/-i ………………………………………………………………………………. jako
uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2017 (3/PR/2017) dotyczące zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, na usługę
publikowania i edytowania treści oraz grafik na stronach internetowych Centrum Nauki Kopernik w
języku rosyjskim, niniejszym składam przedmiotową ofertę:
1. Oferta (kryteria oceny ofert):
1) „CENA” - Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu za cenę (proszę podać stawkę za godzinę pracy brutto):
brutto: …………………słownie:………………….……………………………………………..
podatek VAT: ….…………słownie: ……………………………...……………………………
netto: ………………..słownie:……………………..……………………………………………..
2) „JĘZYK ROSYJSKI” – posiadam udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego 1:





1

student studiów filologicznych języka rosyjskiego
ukończenie studiów filologicznych z języka rosyjskiego (I stopnia)
ukończenie studiów filologicznych z języka rosyjskiego (II stopnia)
uprawnienia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
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3) „DOŚWIADCZENIE” – posiadam udokumentowane doświadczenie w pracy ze stronami typo3
oraz cms2:




6 – 12 miesięcy
13 – 24 miesięcy
25 i więcej miesięcy

2. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
określonymi w ogłoszeniu i nie wnoszę/-simy żadnych zastrzeżeń.
Ponadto, oświadczamy że jestem/jesteśmy w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów (dotyczy to punktów 1. (2) – (4)
3. Integralną część oferty stanowią:
 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą,
 …………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………
data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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