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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

CMI.383.6.2019.U. 

 

 

……………………………………… 

(Miejscowość, data) 

 

………………………………………………… 

(dane oferenta: imię i nazwisko, adres, mail, nr tel.) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe nr CMI.383.6.2019.U. z dnia 12.12.2020 r. oświadczam, 

iż zadania opisane w tym zapytaniu wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego 

zapytania w kwocie ……..…….….... (słownie: ……………………….…………………………….…………….……………………….). 

Jest to zryczałtowana miesięczna cena brutto brutto (uwzględniająca podatek VAT) i/lub zryczałtowana 

cena brutto brutto (liczona wraz ze składkami ZUS Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy oraz zaliczką 

na podatek dochodowy) za 1 miesiąc pełnienia funkcji pracownika merytorycznego w projekcie 

pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00). 

 

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE: 

TYTUŁ ZAWODOWY 

w dziedzinach 

informatycznych 

lub pokrewnych, STEM.* 

……………………………………… 

w dziedzinie ……………………………….. 

Doświadczenie zawodowe 

w programowaniu, tworzeniu: 

baz danych, systemów, stron 

internetowych * 

Ilość lat ……….. 

Czynne uczestnictwo w kołach 

naukowych w dziedzinie 

algorytmiki, programowania 

i przedmiotów pokrewnych 

Ilość lat ……….. 

Umiejętność 

w programowania, 

w szczególności języki: C / C 

++, PHP, Python, Java, Haskell, 

Ruby, Scal, a także HTML5, 

TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, 

Node.js, API XML, JSON, REST, 

AMQP  

Posiadam umiejętność programowania w językach: 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Doświadczenie w obsłudze 

i tworzeniu bazy danych 

i przechowywanie danych: 

MySQL, PostgreSQL, MS SQL, 

Elasticsearch, MongoDB 

Posiadam doświadczenie w obsłudze i tworzeniu bazy danych i 

przechowywanie danych: 

……………………………………………………………….. 

** niewłaściwe skreślić 
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Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą fizyczną/ podmiotem gospodarczym: 

a) Posiadającym odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące wykonanie 

zamówienia; 

b) Dysponującym odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajduję się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia; 

c) Zapoznałam/-łem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 

d) W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

…….……………………………………. 

                 Podpis Oferenta 
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Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 

 
DANE PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO ZGŁOSZONEGO DO REALIZACJI ZADANIA W RAMACH 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

IMIĘ 
 

 

NAZWISKO 
 

 

PESEL/ NIP** 
 

 

ADRES 
 

 

 

Doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych 

 

1. 

Podmiot na rzecz, 

którego 

wykonywano usługę 

 

Opis usługi  

2. 

Podmiot na rzecz, 

którego 

wykonywano usługę 

 

Opis usługi  

3. 

Podmiot na rzecz, 

którego 

wykonywano usługę 

 

Opis usługi  

Uczestnictwo w kołach naukowych z dziedziny algorytmiki, programowania i przedmiotów 

pokrewnych 

1. 

Nazwa, tematyka  

 

Okres   

 

2. 

Nazwa, tematyka  

 

Okres   

 

3. 

Nazwa, tematyka  

 

Okres   

 
** niewłaściwe skreślić 

 

 

…….……………………………………. 

                 Podpis Oferenta 


