
Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/2020 r. dotyczącego zakupu usług B+R 

FORMULARZ OFERTOWY 
OFERTA Z DNIA …………… 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Manubbies Sp. z o.o. nr 1/2020 r.  dotyczącego 
wyboru wykonawcy i zawarcia umowy na opracowanie aplikacji testowo-pomiarowej do 
zdalnej oceny umiejętności, cech oraz preferencji dzieci powyżej 7 roku życia, niniejszym 
składam ofertę, której szczegóły określone zostały poniżej:


Dane Oferenta: 

Nazwa firmy:

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod 
pocztowy, miejscowość, kraj):

REGON:

NIP:

Osoba do kontaktu:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Pełna nazwa jednostki naukowej (tożsama z 
nazwą jednostki naukowej wskazaną w 
Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on lub 
komunikacie o kategoriach przyznanych  
jednostkom naukowym lub tożsama z 
wykazem przedsiębiorców posiadających 
status centrum badawczo-rozwojowego 
opublikowanym w BIP lub tożsama z 
dokumentem założycielskim powołującym 
daną jednostkę)

Czy Wykonawca usługi / Oferent jest 
jednostką naukową posiadające siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

❏ tak


❏ nie
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Rodzaj jednostki naukowej
 ❑ 1. „organizacje prowadzące 
badania i upowszechniające 
wiedzę”, określone w art. 2 pkt 
83 rozporządzenia KE (UE) nr 
651/2014 uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu;


❑ 2. spółki celowe uczelni, o 
których mowa w art. 149 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce lub spółki celowe 
jednostki naukowej lub;


❑ 3. centra transferu technologii 
uczelni, o których mowa w art. 
148 ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce;


❑ 4. przedsiębiorcy posiadający 
status centrum badawczo-
rozwojowego, o którym mowa w 
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 
maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 141, z późn. zm.);


❑ 5. akredytowane laboratoria 
(posiadające akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji) 
lub notyfikowane laboratoria 
przez podmioty, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 
r. poz. 155);


❑ 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, 
o której mowa w art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 
Sieci Badawczej Łukasiewicz 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Kategoria naukowa jednostki naukowej 
(dotyczy jednostek z pkt 1 powyżej)

NIP jednostki naukowej wyznaczonej do 
realizacji przedmiotu zamówienia

Adres siedziby i dane kontaktowe jednostki naukowej wyznaczonej do realizacji 
przedmiotu zamówienia:
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Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku 

Nr lokalu (jeśli dotyczy)

Kod pocztowy 

Nr telefonu osoby do kontaktu

Adres e-mail osoby do kontaktu

Cena

Przedmiot zamówienia Oferowana łączna cena 
netto

Oferowana łączna cena 
brutto

Opracowanie aplikacji testowo-
pomiarowej do zdalnej oceny cech, 
preferencji i umiejętności 
składowych Kompetencji 
Przyszłości dzieci powyżej 7 roku 
życia.


- łącznie Zadanie 1, Zadanie 2 oraz 
Zadanie 3

  

Szczegółowa wycena i uzasadnienie

Zadanie 1. Opracowanie 
metodologii testowo-pomiarowej dla 
celów specyfikacji technicznej 
aplikacji. 

Oferowana cena netto 
dot. Zadania 1

Oferowana cena brutto dot. 
Zadania 1
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KRYTERIUM OCENY  (MAX 10 PKT)

OPIS CENA CAŁOŚCIOWA (NETTO)

Oferent zobowiązany jest do 
podania ceny ostatecznej, 
uwzględniającej wszystkie 
dodatkowe koszty takie jak np. 
koszty dojazdu, zakwaterowania 
pracowników  itp.



Specyfikacja kosztów Zadania 1: Uzasadnienie wysokości 
kosztów:

Zadanie 2.  Zaprojektowanie i 
budowa aplikacji testowo-
pomiarowej online z warstwą 
graficzną i implementacją założeń i 
scenariuszy opracowanych w 
zadaniu 1.

Oferowana cena netto 
dot. Zadania 2

Oferowana cena brutto dot. 
Zadania 2

Specyfikacja kosztów Zadania 2: Uzasadnienie wysokości 
kosztów

Zadanie 3. Testy aplikacji z 
użytkownikami końcowymi

Oferowana cena netto 
dot. Zadania 3

Oferowana cena brutto dot. 
Zadania 3

Specyfikacja kosztów Zadania 3: Uzasadnienie wysokości 
kosztów

załącznik do zapytania ofertowego 1/2020 r.  / 4 10 Manubbies Sp. z o.o.



Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w 
zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. W szczególności 
wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w treści 
zapytania ofertowego.


Ponadto akceptuję/akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 
ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty.


Okres związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni.


……………………..…………………………

                     Data i podpis osoby upoważnionej 


              do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy


Lista wymaganych załączników: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z wzorem 

załączonym poniżej (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zgodne z wzorem załączonym 

poniżej (Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych); 
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Zał. 1 do Formularza ofertowego, dot. Zapytanie Ofertowe Manubbies Sp. z o.o. NR 1/2020 r.


 .……………………………..

(miejscowość, data)


 

……………………………………………..

        (dane, pieczęć Oferenta)


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W związku z Ofertą złożoną w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Manubbies Sp. z o.o. 
1/2020 r. oświadczam/my, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 


……………………………………………….

	     	 	                     Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych 


do reprezentowania Oferenta
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2. W związku z Ofertą złożoną w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Manubbies Sp. z o.o. 
1/2020 r. oświadczam/my, że posiadam/my potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 

A. Realizowaliśmy co najmniej pięć projektów w ciągu ostatnich trzech lat o wartości powyżej 400 
000 tysięcy złotych netto każdy, w których dominującym zadaniem było tworzenie 
oprogramowania w ramach prac badawczo rozwojowych, a przynajmniej jeden projekt 
wykorzystywał algorytmy sztucznej inteligencji..


lp. Nazwa projektu Okres 
realizacji

Wartość 
projektów

Opis zadań realizowanych w ramach 
projektu

1

2

3

4

5
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B. Oświadczamy iż dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. co najmniej 
następującą kadrą: 2 programistami z co najmniej wykształceniem wyższym technicznym, z 
doświadczeniem minimum 10 letnim oraz osobą zapewniającą nadzór badawczo-metodologiczny 
w zakresie opracowywanego rozwiązania z tytułem naukowym w obszarze dziedziny problemu 
(psychologia lub pedagogika).


C. Oświadczamy iż dysponujemy ważnym ubezpieczeniem OC na kwotę minimum 400 000 zł 
netto.
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Oferent dysponuje ważnym ubezpieczeniem OC? Numer polisy

❑ TAK

❑ NIE

lp. Imię i nazwisko Szczegółowe informacje dotyczące posiadanego wykształcenia 
oraz doświadczenia

1

2

3



D. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych opartych o technologie 
informatyczne oraz w realizacji projektów w obszarach: analizy obrazu, analizy głosu, sztucznej 
inteligencji (AI) i machine learning lub o podobnym stopniu zaawansowania.
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lp. Nazwa projektu Opis projektu z uwzględnieniem obszarów z zastosowaniem analizy 
obrazu, analizy głosu, sztucznej inteligencji (AI) i machine learning lub 
innych o podobnym stopniu zaawansowania.

1

2

3



Zał. 2 do Formularza ofertowego, dot. Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe Manubbies Sp. z 
o.o. 1/2020 r.


 .……………………………..

(miejscowość, data)


 

……………………………………………..

        (dane, pieczęć Oferenta)


OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z 
Zamawiającym (Manubbies Sp. z o.o.), tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz Wykonawcy/Oferenta, polegające w 
szczególności na:


a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, 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.


……………………………………………….

	     	 	                     Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych 


do reprezentowania Oferenta
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