
 

 

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

Zgłaszam zainteresowanie udziałem w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków  

o przyznanie grantu składanych w ramach w ramach projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność = 

Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla Dolnośląskich 

Przedsiębiorstw,  realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 

Prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. 

I. DANE KONTAKTOWE 

Imię i nazwisko/nazwa oferenta  

Mejl:  

Telefon komórkowy:  

Adres wraz z podaniem kodu pocztowego:  

PESEL/NIP:  

 

 
 
II. TYTUŁ ZAWODOWY / STOPIEŃ NAUKOWY / TYTUŁ NAUKOWY:  
 

Właściwe zakreślić Stopień lub tytuł naukowy 

  licencjat/inżynier/magister 

  doktor 

  doktor habilitowany 

  profesor 

 



 

 

III. POSIADAM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W OBSZARZE:  

Doświadczenie w obszarach  

(2 obszary minimum): 

Doświadczenie zawodowe - zaznaczyć właściwe pole/pola 

do roku włącznie 2-4 lata 5-7 lat Powyżej 8 lat 

doświadczenie inwestycyjne w 

podmioty na wczesnym etapie 

rozwoju (startup), 

      

  

doświadczenie w zakresie 

dokonywania oceny potencjału 

komercyjnego przedsięwzięć; 

    

    

posiada doświadczenie w ocenie 

wniosków w obszarze 

adaptacyjność i/lub innowacyjność 

przedsiębiorstw, 

    

    

doświadczenie z zakresu 

komercjalizacji przedsięwzięć i 

transferu technologii 

    

    

Maks. punktacja  

Opis doświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 – kwestionariusz osobowy. 

 

IV. FORMULARZ OFERTY: 

Lp. Opis 

Przewidywana 
maksymalna 
liczba 
wniosków 
do oceny 

Stawka 
wynagrodzenia za 
1 oceniony 
wniosek 
netto PLN  

Stawka 
wynagrodzenia za 
1 oceniony 
wniosek 
brutto PLN 
 

Cena oferty netto  
PLN (kolumna 3 x  
kolumna 4) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Udział w pracach 
zespołu (zgodnie 
z przedmiotem 
zamówienia)  

35 ……… ……… ………. 



 

 

Cena oferty netto słownie: ………………………………………………………………………….. 

Cena oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………… 

Cena oferty obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika 

to z właściwych przepisów), a także uwzględnia ewentualne zmiany w stawce VAT oraz wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia.     

V. OŚWIADCZENIA: 

 Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych; 

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

 Oświadczam, że nie zostałam/zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 

 Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe; 

 Oświadczam, że posiadam wiedzę z zakresu Dolnośląskich Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji oraz umiejętności posługiwania się programami komputerowymi;  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb niniejszego naboru oraz realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 

 

………………………………………………………………….. 

data, podpis (imię i nazwisko) 

 


