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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia …………….. r. zapytania ofertowego dot. zatrudnienia na umowę zlecenie 

Konsultanta naukowego przedstawiam swoją ofertę. 

 

1. Dane oferenta: 
 

Imię i Nazwisko:  …………………………. 

Adres:    …………………………. 

Tel.:    …………………………. 

Mail:    …………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko,) 

 

SKŁADAM OFERTĘ NA KONSULTANTA NAUKOWEGO PROJEKTU 
 

 

zgodnie z poniższą specyfikacją cenową: 

 
 

Przedmiot zamówienia (nazwa kategorii 

wydatku) 

 

Cena brutto 1 roboczogodziny pracy na stanowisku w okresie trwania 

projektu (PLN) 

 

Konsultant Naukowy  

 

2.   OŚWIADCZAM, że: 

a) zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego z dnia 17.04.2019 r. i uznaję się  

za związany/a określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania, 

b) spełniam wszystkie wymogi odnośnie wiedzy i doświadczenia określone szczegółowo  

w zapytaniu ofertowym opublikowanym przez MAHLE Polska Sp. z o.o. Niniejszym zobowiązuję się 

do przedłożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wiedzę, 

kwalifikacje na każde żądanie Zamawiającego, 

c) nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem MAHLE Polska  

Sp. z o.o.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MAHLE Polska  

Sp. z o.o.  lub osobami wykonującymi w imieniu firmy MAHLE Polska Sp. z o.o.  czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową  

w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

 

4. Oferta ważna do: 30 czerwca 2020 r. 

 

5. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:  

a) CV 

b) …………………………………………………………………………………………………………….. 

     

 

 

…………………………………… 

/Podpis i pieczęć oferenta/ 


