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KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
AUDYT 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
 
 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu dwóch projektów dla Kujawsko-Pomorskiej Agencji 
Innowacji Sp. z o.o., tj. projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” i „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher 
Badawczy” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania 
i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty 
grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
 
2. Wykonawca 

Nazwa firmy 
 

Adres do 

korespondencji 

 

NIP 
 
 

Regon 
 

Nr telefonu 
 

Nr faksu 
 

Adres e-mail 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

 
 
3. Wartość całkowita oferty brutto w złotych polskich – wynagrodzenie uwzględnia wszelkie 

elementy opisane w Zapytaniu ofertowym 

1) audyt projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” 
 
Cena: 
 
NETTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) audyt projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” 
 
 
Cena: 
 
NETTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Oświadczenia wykonawcy: 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść zapytania ofertowego wraz z 

załącznikami, 

 wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych, 

 jestem związany 30-dniowym terminem związania ofertą liczonym od daty ostatecznego terminu 

składania ofert, 

 akceptuję termin realizacji zamówienia. 

 

Ponadto oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 posiadania doświadczenia w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, 

 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
 
……………………………………………………… 
Data i podpis (pieczęć/nazwa) 
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