FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Oferenta:
Imię i nazwisko: ………………………………
Adres zamieszkania: …………………………
PESEL …………………………………………
Nr tel.: …………………………………...….
E-mail: ………………………………………...

Dane Zamawiającego:
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze
Nauk Medycznych i Ścisłych
Legnicka 65
54-206 Wrocław
fundacja@plusuj.pl
www.plusuj.pl

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………………. dotyczące wygłoszenia
wykładu oraz aktywnego udziału w konferencji przygotowującej do współpracy środowiska
akademickiego i przemysłu, w ramach realizacji zadania publicznego: Organizowanie
i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, oferuję realizację zamówienia
szczegółowo określonego w zapytaniu ofertowym po cenie:
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………….,
(słownie: …………………………………………………..).
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Szczegóły oferty
1. Niniejsza oferta dotyczy wygłoszenia wykładu oraz aktywnego udział w warsztatach dla
studentów/doktorantów* przygotowujących do współpracy środowiska akademickiego i
przemysłu, w ramach realizacji zadania publicznego: Organizowanie i animowanie działań na
rzecz środowiska akademickiego.
2. Miejsce i termin wydarzenia: …………………………………………………………………………...
3. Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe I stopnia (licencjackie/inżynierskie lub
magisterskie).
4. Oświadczam, że posiadam doświadczenie i/lub wykształcenie w zakresie (co najmniej jednym
z wymienionych): prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, tworzenia innowacji,
wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami z
otoczenia biznesu, inkubatorami, ubezpieczeniami, inwestycjami, dotacjami, logistyką,
ochroną własności intelektualnej, ochroną środowiska, marketingiem, administracją,
zarządzaniem, biotechnologią i innymi umiejętnościami z zakresu Biznesu i Nauki.
5. Temat wykładu zostanie wybrany przez organizatora konferencji. Tematyka wykładu będzie
związana z jednym z niżej wymienionych tematów:
- Kreowanie innowacji
- Wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań
- Korzyści z prac B+R
- Korzyści ze współpracy środowiska akademickiego i przedsiębiorstw
- Prace B+R w przedsiębiorstwie
- Przykłady innowacyjnych rozwiązań
- Źródła finansowania prac B+R
- Zarządzanie pracami B+R w przedsiębiorstwie
- Problemy w rozwoju prac B+R
- Dokumentowanie prac B+R
- Ochrona własności intelektualnej
- Kwestie związane z ryzykiem i ubezpieczeniami B+R
- Inwestycje w pracach B+R
- Transfer technologii
- Start-upy technologiczne
- Analizy rynku
- Komercjalizacja własności intelektualnej i know-how
6. Deklaruję aktywne uczestnictwo w konferencji, w szczególności sprawowanie nadzoru nad
przebiegiem merytorycznym konferencji oraz odpowiadanie na pytania uczestników, które
odnoszą się do tematu konferencji.
7. Niniejsza oferta traci ważność z dniem 22.09.2016 r..

Jednocześnie składam poniższe oświadczenia:
1. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia wykonanego
zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że zapoznałam się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zapoznałam się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy i realizacji usług
w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wrocław, dnia ………………………….
(miejscowość, data)

.........................................................
(podpis Oferenta)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Nauki i Biznesu
w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych z siedzibą na ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, zawartych w ofercie w
celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz wysyłania ofert handlowych, w myśl przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji z
siedzibą na ul. Mostowej 1, 59-700 Bolesławiec, zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz
wysyłania ofert handlowych, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
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