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Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/HB-HTA/2019 w ramach projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” finansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programu GOSPOSTRATEG.
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Załącznik nr 1:
Zapytanie ofertowe nr:
1/NEWURBPACT/2020 

FORMULARZ OFERTY
Data:

Nazwa Oferenta: 	

Adres / siedziba:  

Adres e-mail:

Nr telefonu:  

REGON	

NIP



Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące badania uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski przedstawiam poniżej ofertę wykonania usługi:

Wynagrodzenie brutto Cena brutto obejmuje :
	w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy
	w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT za przeprowadzenie badania uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Cena wskazana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
	Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.



………………………….…
Miejscowość, data
…………………………………………………………………..
Podpis Oferenta lub osoby
 uprawnionej do reprezentowania Oferenta




Załącznik nr 2:
Zapytanie ofertowe nr:
1/NEWURBPACT/2020


OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH OFERENTA 
Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Konsorcjantami (Ministerstwo Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast i Regionów). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub Konsorcjantami oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Konsorcjantów oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Konsorcjantów czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
W szczególności nie jestem: 
	podmiotem powiązanym lub będącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą 
w relacji z Liderem konsorcjum (Ministerstwo Rozwoju) lub Konsorcjantami (Zamawiający, Instytut Rozwoju Miast i Regionów) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395);  

podmiotem pozostającym z Liderem konsorcjum lub Konsorcjantami lub członkami ich organów 
w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach Zamawiającego lub Konsorcjanta, 
podmiotem powiązanym lub/i partnerskim w stosunku do Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014,
podmiotem powiązanym osobowo z Liderem konsorcjum lub Konsorcjantem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).





……………………………
Miejscowość, data
……………………………………………..…………………..
Podpis Oferenta lub osoby
 uprawnionej do reprezentowania Oferenta





Załącznik nr 3:
Zapytanie ofertowe nr:
1/NEWURBPACT/2020

INFORMACJE ODNOŚNIE PROCEDUR KONTROLI PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA W  „Badaniu uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski”
W związku z ubieganiem się o zamówienie w postępowaniu nr 1/NEWURBPACT/2020 w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” niniejszym oświadczam, że
	Realizując prace w ramach „Badania uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski” przeprowadzę w ramach procedur kontroli poprawności wyboru gospodarstwa domowego metodą "random route" (ścieżki losowej) kontrolę punktów startowych zgodnie z następującą procedurą: 	
(opis procedury)	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

	Realizując prace w ramach „Badania uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski” przeprowadzę w ramach procedur kontroli poprawności wyboru gospodarstwa domowego metodą "random route" (ścieżki losowej) kontrolę ……………………  (słownie:   …………………………. ) punktów startowych. 	
Przy wykazaniu uwzględniono jeden punkt startowy w ramach miejscowości, przy czym za skontrolowany punkt startowy uważa się taki, w którym sprawdzono poprawność dotarcia do pierwszych pięciu gospodarstw domowych, zgodnie z wymogami pkt. VIII.2 Zapytania ofertowego. 
	Realizując prace w ramach „Badania uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski” przeprowadzę …………………… (słownie: ………………………….) wywiadów kognitywnych sprawdzających kwestionariusz. 






………….…………………
Miejscowość, data
……………………………………………..…………………..
Podpis Oferenta lub osoby
 uprawnionej do reprezentowania Oferenta





Załącznik nr 4:
Zapytanie ofertowe nr:
1/NEWURBPACT/2020

HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W związku z ubieganiem się o zamówienie w postępowaniu nr 1/NEWURBPACT/2020 w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” niniejszym oświadczam, że badanie uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski wykonam zgodnie z następującym harmonogramem wykonania zamówienia, zawierającym w szczególności terminy wykonania prac wskazanych w pkt. III.3 Zapytania ofertowego:

















…………………..………
Miejscowość, data
………………………………………………..………………..
Podpis Oferenta lub osoby
 uprawnionej do reprezentowania Oferenta






Załącznik nr 5:
Zapytanie ofertowe nr:
1/NEWURBPACT/2020

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W związku z ubieganiem się o zamówienie w postępowaniu nr 1/NEWURBPACT/2020 w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” niniejszym oświadczam, że:
w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem/łam minimum trzy usługi badań społecznych, z których:
- co najmniej jedna miała wartość nie mniejszą niż 100 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość brutto tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia)
konieczność podania nazwy / nazw podmiotu/ów, na rzecz którego/których przeprowadzono badanie:

…………………………………………………………………
- co najmniej jedna polegała na przeprowadzeniu minimum 1500 indywidualnych wywiadów

konieczność podania nazwy / nazw podmiotu/ów, na rzecz którego/których przeprowadzono badanie:

………………………………………………………………….
- co najmniej jedna była przeprowadzana metodą CAPI  na próbie minimum 1000 osób na próbie ogólnopolskiej

konieczność podania nazwy / nazw podmiotu/ów, na rzecz którego/których przeprowadzono badanie:

………………………………………………………………….
- co najmniej jedna polegała na przeprowadzeniu co najmniej 1000 ankiet indywidualnych w ciągu jednego miesiąca

konieczność podania nazwy / nazw podmiotu/ów, na rzecz którego/których przeprowadzono badanie:

………………………………………………………………….


Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.



………………….…………
Miejscowość, data
…………………………………………………….……………..
Podpis Oferenta lub osoby
 uprawnionej do reprezentowania Oferenta



