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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku z dnia 17.02.2020 r. 

Formularz oferty 

   ………………………………… 
     Miejscowość, data 

 

Wykonawca : ………………………………………………………... 

adres: ………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………… 

                             (dane Wykonawcy) 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku obejmujące wykonanie zamówienia: 

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA I PRZYGOTOWANIE RAPORTU 

Na przygotowanie raportu będzie składać się analiza wniosków, dokumentów i informacji 

zebranych podczas opisanych w Rozeznaniu rynku badań oraz opracowanie dokumentu 

(raportu i strategicznych z punktu widzenia założeń projektu rekomendacji). Raport powinien 

składać się z szacunkowo 1500 stron. 

Minimalny zakres raportu dla danej instytucji będzie obejmował informacje: 

- opis poszczególnych etapów  i metod zastosowanych w celu identyfikacji błędów, 

- implikacje oraz wskazówki dla użytkowników, 

- określenie czasu w jakim badanie zostało przeprowadzone (data początkowa i data 

końcowa) oraz datę sporządzenia raportu, 

- adres www badanego serwisu, 

- listę osób biorących udział w audycie (eksperci, użytkownicy, redaktor raportu), 

- listę elementów serwisu wytypowanych do badania; 

- listę podstron wytypowanych do audytu. 

Raport będzie stanowił podsumowanie dwóch części badań:  

a) Analizy Eksperckiej - w tej części raportu zostaną umieszczone informacje na temat: 

- identyfikacji błędu; 

- opis implikacji; 
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- sposobów rozwiązania problemu (opis rozwiązania wraz z propozycją zmiany kodu 

źródłowego). 

b) Analizy użytkowników stron - w tej części raportu zostaną umieszczone informacje na 

temat: 

- przeprowadzonych przez użytkowników zadań testowych; 

- ocena zadań w skali punktowej; 

- opis napotkanych problemów lub elementów ułatwiających nawigację. 

 

w projekcie „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na 

poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy 

administracji rządowej” nr: POWR.02.16.00-00-0062/17 współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, przedkładam swoją ofertę: 

 

Część zamówienia na 

którą składana jest oferta 

(proszę zaznaczyć „x”) 
Część zamówienia 

Cena brutto1 za przygotowanie 

pełnego raportu 

 INTERPRETACJA 

WYNIKÓW BADANIA I 

PRZYGOTOWANIE 

RAPORTU 

 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w 

postępowaniu;  

b. Zapoznałem/am się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 

c. Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym gwarantującym wykonanie 

niniejszego zamówienia; 

d. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

e. Mam świadomość, iż brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz 

nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  

wypowiedzenie umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału  

w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. 

f. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami 

określonymi w rozeznaniu rynku; 

g. Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec wykonawcy: 

 
1 cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek 

dochodowy od osób fizycznych, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę 
oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego) 
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▪ rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu 

umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, 

▪ niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym 

uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

▪ realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego 

harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników 

Projektu; 

▪ Posiadam WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE w realizacji zamówienia: wykształcenie 

wyższe oraz wykazuję wiedzą ekspercką w przedmiocie zamówienia oraz spełniam 

wymagania formalne zgodne z metodologią – minimum 2 letnie doświadczenie w 

podobnych działaniach. Ponadto posiadam umiejętność weryfikacji pozyskiwanych 

informacji, prowadzenia analiz i porównań oraz wnioskowania. 

Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest zabezpieczeniem prawidłowej realizacji 

projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż 

dane zawarte w Załączniku nr 1,2,3,4,5 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne 

z prawdą. 

 

…………………………………. 

                                                                                                    (czytelny podpis Wykonawcy) 


