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Miejscowość, data …………………………….  

 

……………………………………………………………………………………. 

(Imię  i Nazwisko, opcjonalnie pieczęć oferenta)  

                                                                                                      
 Do Zamawiającego 

WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Krakowska 26/1;  
45-018 Opole 

 
                                                                                    
Załącznik nr 1: Formularz oferty 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/RPO.01.01.00-16-0072/16 z dnia 09.06.2017  

dotyczące realizacji zadań w charakterze personelu projektu „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe w firmie Weegree Sp. z o.o. Sp. K. nad systemem inteligencji hybrydowej 

wspierającym specjalizacje inteligentne województwa opolskiego.” poniżej przedstawiam 

ofertę: 

Wybrane stanowisko pracy 
(proszę zaznaczyć jedną 
pozycję) 

Opis posiadanych, udokumentowanych kwalifikacji i 
doświadczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 
VI.1 Zapytania  ofertowego (przedstawienie dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje na odrębne żądanie 
Zamawiającego) 

 Kierownik Prac 

Badawczych nad Systemem 

Inteligencji Hybrydowej, 

 Zastępca Kierownik Prac 

Badawczych nad Systemem 

Inteligencji Hybrydowej, 

 Ekspert ds. Automatyki i 

Robotyki, 

 Ekspert ds. Modelów 

Matematycznych 
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Cena/Wynagrodzenie za 

dzień roboczy pracy  

skalkulowane zgodnie z 

zapisami pkt VII.4 

zapytania ofertowego 

…………………..…………………..zł 

(słownie: 

…………………………………………..…………………………………..). 

 

Proponowane metody 

badań (zaznaczyć jedną 

lub więcej pozycji z listy 

i/lub dopisać) 

 Metoda eksperymentalna, 
 Obserwacja, 
 Metoda statystyczna, 
 …………………………………………, 
 …………………………………………, 
 …………………………………………, 
 …………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

1) Spełniam warunki zawarte w sekcji  VI Zapytania Ofertowego NR 1/RPO.01.01.00-16-0072/16, 

2) Akceptuję warunki umowy zawarte w sekcji IX Zapytania Ofertowego NR 1/RPO.01.01.00-16-

0072/16, 

3) Jestem/nie jestem*) zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy  

(nazwa zakładu pracy)……………………………………………………………………………………;   

a) z tytułu zatrudnienia osiągam dochód wyższy/niższy*) niż minimalne wynagrodzenie. 

b) przebywam, nie przebywam na urlopie bezpłatnym Tak / Nie*), 

c) przebywam, nie przebywam na urlopie wychowawczym Tak / Nie*), 

4) Wykonuję/nie  wykonuję*) w innych zakładach pracy umowę zlecenia 

a) okres obowiązywania umowy zlecenia – od dnia …………………….. do dnia………………….. 

b) okres obowiązywania umowy zlecenia – od dnia …………………….. do dnia………………….. 

c) podlegam/nie podlegam*) obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innej 

umowy zlecenia i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

(uzyskane w danym miesiącu wynagrodzenie) jest równa co najmniej minimalnemu 

wynagrodzeniu, 

5) Prowadzę/nie  prowadzę*) działalność gospodarczą 

a) Podlegam/nie podlegam *) obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności (i podstawa wymiaru składek z działalności jest równa 

co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu), współpracy przy prowadzonej działalności 

b) dokumentem księgowym stanowiącym podstawę zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT 

Tak / Nie*)  

6) Jestem/nie jestem*)  uprawniony do emerytury/renty*)   ustalonej decyzją oddziału ZUS       

decyzja z dnia ............................................... znak: ............................................................... 
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7) Posiadam / nie posiadam*) orzeczony stopień niezdolności do pracy (w przypadku orzeczonego 

stopnia niezdolności do pracy należy dołączyć orzeczenie organu orzekającego) 

8) Jestem/nie jestem*)  uczniem – studentem (nazwa 

uczelni/szkoły)………………………………………………………………. 

9) Wnoszę / nie wnoszę*) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

10) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WEEGREE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zgodnie z zgodnie z  art.  

23  ust. 1  pkt  5  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i przyjmuję do widomości, że 

a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest WEEGREE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 26/1, 

45-018 Opole; 

b) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyboru wykonawcy zgodnie z 

zapisami zapytania ofertowego NR 1/RPO.01.01.00-16-0072/16; 

c) moje dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom; 

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości wykonywania czynności wskazanych w pkt 10) b); 

e) mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania; 

f) Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia czynności wskazanych w pkt 10) b). 

*)- niewłaściwe skreślić lub zakreślić właściwe 

 

DANE OFERENTA:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………. 

Tel.: ………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………….…………………………………………………………………………… 

Data i Podpis Oferenta (opcjonalnie pieczęć oferenta) 


