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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/12/2015, opublikowanego przez FISHERSON ENERGY 
Sp. z o.o. 

 

OFERTA 

Dotycząca wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu 

Mikrokogeneracja zasilana biomasą w dwóch innowacyjnych razwiązaniach przez uczelnię 
publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową 

będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę 
 

Zakup usługi zaplanowano w projekcie, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi 
priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 
Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 
w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

 
 
 
 
 

 
1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa Oferenta Adres Oferenta 

 
 
 
 

 

 
 
 

2. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie oferty: 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 
 
 

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 1/12/2015, opublikowanego przez 
FISHERSON ENERGY SP. Z O.O. i wyrażam zgodę na zawarte w nim postanowienia. 
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2. Gwarantuję wykonanie całości zamówienia, o którym mowa w zapytaniu nr 1/12/2015.  

3. Składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie całości prac badawczo – rozwojowych 
opisanych w punkcie Przedmiot zamówienia w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2015 

Łączna oferowana cena brutto…………………………...................................................... zł 

     słownie:................................................................................................................................. zł 

Podatek VAT …………………………................................................................................... zł 

     słownie:................................................................................................................................. zł,  

4. Deklarowany czas realizacji zamówienia według terminów podanych w zapytaniu ofertowym 

5. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje się 
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego biorąc pod 
uwagę wymienione w zapytaniu ofertowym szacunkowe terminy oceny wniosku o 

dofinansowanie projektu Mikrokogeneracja zasilana biomasą w dwóch innowacyjnych 

razwiązaniach w konkursie 1.1.1. PO IR oraz podpisania umowy na realizację projektu 

pomiędzy NCBiR a Zamawiającym.  

7. Ja niżej podpisany oświadczam, że poniższe stwierdzenia są prawdziwe: 

 

Wiedza i doświadczenie członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta 
do realizacji zamówienia 

Liczba i zakres zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji 

prac badawczo-rozwojowych (edukacyjnych) z zakresu energetyki 

odnawialnej, w szczególności energetycznego wykorzystania 

biomasy przez Oferenta  

....................(podać liczbę) 

Proszę wymienić najważniejsze projekty zgodnie z powyższą odpowiedzią **: 

1. .................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................... 

Liczba i zakres publikacji naukowych dotyczących energetycznego 

wykorzystania biomasy opublikowanych przez Oferenta 
................... (podać liczbę) 

Proszę wymienić najważniejsze publikacje zgodnie z powyższą odpowiedzią **: 

1. .................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................... 

Oferent posiada doświadczenie w realizacji modeli CFD układów 

energetyki odnawialnej*    tak   nie 

Proszę opisać doświadczenie zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 
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........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Oferent posiada doświadczenie w wykonywaniu eksperymentów 

walidacyjnych dla modeli obliczeniowej mechaniki płynów*   tak   nie 

Proszę opisać doświadczenie zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Oferent posiada doświadczenie w budowie mikro instalacji OZE w 

zakresie energetycznego wykorzystania biomasy*   tak   nie 

Proszę opisać doświadczenie zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Oferent posiada doświadczenie w budowie kogenerecajnych mikro 

instalacji OZE w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy*   tak   nie 

Proszę opisać doświadczenie zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Kwalifikacje członków zespołu, którzy zostaną oddelegowani przez Oferenta do realizacji 
zamówienia 

Oferent posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-
rozwojowych i edukacyjnych w zakresie OZE* 

  tak   nie 

Proszę opisać doświadczenie zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Członkowie zespołu posiadają wykształcenie wyższe w zakresie 
tematyki realizacji projektu i umiejętność pracy laboratoryjnej, w 
tym przy użyciu specjalistycznego oprogramowania  z systemami 
energetycznymi* 

  tak   nie 
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Proszę opisać wykształcenie oraz specjalizacje członków zespołu**: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Oferent posiada umiejętność projektowania i budowania 
zaawansowanych systemów pomiarowych i kontrolno-
pomiarowych oraz analizy danych pomiarowych pod kątem 
walidacji wyników obliczeń z użyciem zaawansowanych metod 
numerycznych* 

  tak   nie 

Proszę opisać posiadane umiejętności zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

........................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................... 

Oferent posiada umiejętności analizy danych pomiarowych i 

stosowania zaawansowanych metod numerycznych*   tak   nie 

Proszę opisać posiadane umiejętności zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

............................... 

........................................................................................................................................................... 

Oferent posiada umiejętności projektowania, tworzenia 
dokumentacji technicznej, kompletowania, budowy i rozruchu 
stanowisk badawczych* 

  tak   nie 

Proszę opisać posiadane umiejętności zgodnie z powyższą odpowiedzią**: 

....................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

.............................. 

.......................................................................................................................................................... 

Posiadana przez Oferenta infrastruktura badawcza, która zostanie użyta do realizacji prac 
badawczo-rozwojowych 

Oferent posiada niezagospodarowaną powierzchnię laboratoryjną 

do przeznaczenia pod budowę platformy badawczej o powierzchni 

min. 18 m2* 
  tak   nie 

Oferent posiada lub ma bezpośredni dostęp do następujących 

stanowisk badawczych*: 

1. co najmniej trzech jednostek kotłów (pieców) na biomasę 
2. układów odbioru ciepła wraz z wymiennikami spaliny-

powietrze, woda-powietrze, parownikami i skraplaczami 
pary 

3. co najmniej trzech jednostek silników cieplnych małej mocy 
4. systemu on-line rejestracji pracy układów energetycznych 

  tak   nie 



 5

5. generatora elektrycznego małej mocy 
6. elektronicznego obciążenia o mocy do 2 kW 
7. urządzenia do obrazowania termalnego  
8. zaawansowanych modułów do akwizycji danych  
9. oprogramowania do analizy danych, symulacji i 

modelowania numerycznego  

Wymienić posiadane lub użytkowane stanowiska badawcze z ww listy**: 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

3. Podpis: 
 

Nazwa 
Oferenta 

 

Nazwisko i imię osoby  
upoważnionej do 

podpisania  niniejszej 
oferty w 

imieniu Oferenta 

Podpis osoby 
upoważnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Oferenta 

Pieczęć Oferenta 
Miejscowość 

i data 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

 

 

* - zaznaczyć właściwą odpowiedź 

** - wypisać przykłady potwierdzające prawdziwość odpowiedzi na kryterium 


