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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/1.3 WARR/2018 
 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

 

 

Nazwa: 

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

Adres: 

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

NIP: 

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

 

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym 

oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.   

Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 

a) spełnia  warunki I naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ; Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i 

innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości ;Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – 

ZIT WrOF; 

b) posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 

wskazanych terminach; 

d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

e) nie jest powiązany  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• 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. 

 

 

 

 

 

……………….……………………………………………….………… 

 

(Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego do zapytania nr 1/ 1.3 WARR/2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Dane oferenta: 

 

Nazwa: 

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

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Przedmiot zamówienia Cena netto Cena brutto 

1. Usługa doradcza w zakresie analizy stron internetowych w 

wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, Google AdWords mająca 

na celu  rozszerzenie działań o nowe kampanie powstałe w ramach 

konsultacji z pozostałymi firmami dot. działań direct-marketingowych, 

platform Xing oraz Facebook, wprowadzenie odpowiednich narzędzi 

(m.in. Google Analytics, Google AdWords) i przeszkolenie z ich 

obsługi pracowników. Istotnym elementem konsultacji będą 

informacje o poprawnym interpretowaniu ruchu z różnych kanałów w 

celu ustalenia skuteczności poszczególnych działań oraz poprawy 

efektywności innych kanałów. 

 

  

Przedmiot zamówienia Cena netto Cena brutto 

2. Usługa doradcza w zakresie strategii pozyskiwania leadów na Xing 

(stworzenie profilu biznesowego, poprawa obecnych profilów firmy i 

osobowych, stworzenie reklam, zarządzenie leadami) 

Stworzenie strategii pozyskiwania leadów na portalu Xing poprzez 

szereg działań, jak m.in. rozpoznanie potrzeb i dopasowanie do nich 

profilu potencjalnego klienta, stworzenie właściwie dobranych do 

rozpoznanych potrzeb tekstów na stronę firmową na portalu, 

konsultacje w zakresie prowadzenia skutecznych profili 

indywidualnych pracowników firmy, szeroko pojętą konsultację 

dotyczącą sposobu prezentacji firmy na portalu.  

 

  

Przedmiot zamówienia Cena netto Cena brutto 

3. Usługa doradcza w zakresie opracowania możliwości pozyskania 

dotacji. 

Modelowy zakres usługi obejmuje: 

I. Analiza sytuacji i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa, oferty 

firmy. 

II. Rozmowa wprowadzająca, dotycząca stanu przedsiębiorstwa, 

spotkania z Zarządem / właścicielami oraz rozmowy 

uszczegóławiające z kierownictwem, m.in.: kierownictwem 

marketingu, sprzedaży, produkcji itp. Wywiady z kluczowymi 

pracownikami firmy. 

III. Wizytacja i ogląd stanu obiektów i wykorzystywanych urządzeń, 
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opis procesu produkcyjnego i potencjału innowacyjnego. 

IV. Analiza pozyskanych informacji, w tym dodatkowych 

dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa. 

V. Opracowanie raportu zawierającego: 

a) ranking możliwości dotacyjnych w podziale na: 

- krajowe, regionalne środki unijne oraz dotacje zewnętrzne (ZUS, 

Urząd Pracy, pożyczki, gwarancje bankowe) 

- rodzaje dotacji: inwestycyjne, eksportowe, badawczo – rozwojowe, 

szkoleniowe 

b) Opis beneficjenta 

c) Charakterystykę beneficjenta i planowanych projektów wg 

kryteriów oceny projektów 

d) Rekomendowane działania podnoszące szanse pozyskania dotacji 

e) Charakterystykę dostępnych i potencjalnie dostępnych środków 

dotacyjnych 

f) Wnioski i podsumowania. 

 

 

Data sporządzenia oferty:  

 

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

Termin ważności oferty:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………..……………………………………………………. 

 
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


