Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2018
______________________________
pieczątka wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dane jednostki naukowej (wykonawcy)
Rodzaj jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt
9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045, z
późn. zm.) posiadającej przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42
ust. 3 tej ustawy (wymagane dla podmiotów, o
których mowa w pkt 1-6) oraz siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



1. podstawowa jednostka organizacyjna
uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni;



2. jednostka naukowa Polskiej Akademii
Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;



3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych;



4. międzynarodowy instytut naukowy
utworzony na podstawie odrębnych
przepisów, działający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;



5. Polska Akademia Umiejętności;



6.
inna
jednostka
organizacyjna
niewymieniona w pkt 1-5, będąca
organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę w rozumieniu
art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;



7. spółka celowa uczelni, o której mowa w
art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z
2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka
celowa jednostki naukowej;



8. centrum transferu technologii uczelni o
którym mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym;



9. przedsiębiorca posiadający status
centrum
badawczo-rozwojowego,
o
których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);



10.
akredytowane
laboratorium
(posiadające
akredytację
Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane
laboratorium przez podmioty, o których
mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm)
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Pełna nazwa jednostki naukowej
Kategoria naukowa jednostki naukowej
Dokument założycielski powołujący jednostkę
będącą podmiotem, o którym mowa w pkt 7, 8 i 10

NIP jednostki naukowej
Adres siedziby i dane kontaktowe jednostki naukowej
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy
Nr telefonu osoby do kontaktu
Adres e-mail osoby do kontaktu
Wykazanie potencjału jednostki naukowej do realizacji projektu
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018 Stowarzyszenia Polska Platforma
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20.06.2018 roku, składam poniższą ofertę:

Szczegółowa specyfikacja kosztów usługi wraz z uzasadnieniem wysokości wskazanych
w ofercie kosztów oraz niezbędności jego poniesienia w kontekście realizacji projektu
i osiągnięcia jego rezultatów.
Zadania wykonywane w ramach
zleconej usługi

I.

Analiza
międzynarodowych
standardów

II.

Analiza systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
informacji ISO
27001

III.

Opracowanie
rozwiązań
organizacyjnych

IV.

Opracowanie
rozwiązań
technicznych

V.

Graficzne
opracowanie
standardu

Termin
realizacji
(data od…
do…)

Koszt
realizacji
netto/ brutto

Uzasadnienie kosztu

Całkowity czas realizacji zamówienia:
Całkowity koszt realizacji projektu (netto i brutto):

Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: ……………………….
Termin ważności oferty: …………………….

…………………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowana Wykonawcy
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