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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

Oferta cenowa do zapytania ofertowego nr ……………….. z dnia……………….. 

dotyczącego zatrudnienia pracownika na stanowisku naukowo-technicznym w ramach 

umowy zlecenia w projekcie pt. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu 

w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego”, projekt nr POIR.04.01.04-00-0100/17   

 

1. Miejscowość i data sporządzenia oferty 

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

2. Dane oferenta 

Dane Oferenta 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon   

Adres e-mail   

3. Informacje nt. spełnienia wymogów zapytania ofertowego 

Kryteria obowiązkowe 

  

SPEŁNIA/NIE 

SPEŁNIA 

Oświadczam, że posiadam odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wiedzę, umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  

TAK/NIE 

Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe z zakresu energetyki.  
TAK/NIE 

Oświadczam, że posiadam minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku 

związanym ze statystyką, analizą danych oraz uczeniem maszynowym.  
TAK/NIE 

Oświadczam, że posiadam minimum 2 lata doświadczenia w projektach 

badawczo-rozwojowych z zakresu energetyki oraz informatyki 
TAK/NIE 

Oświadczam, że posiadam bardzo dobrą znajomość języka 

programowania R oraz Python 
TAK/NIE 

Oświadczam, że jestem autorem/współautorem co najmniej trzech 

publikacji naukowych z algorytmów predykcyjnych w energetyce. 
TAK/NIE 

Oświadczam, że posiadam znajomość zagadnień z zakresu Machine 

Learning i/lub Reinforcement Learning. 
TAK/NIE 

Oświadczam, że posiadam umiejętność/znajomość metod predykcji 

szeregów czasowych i/lub projektowania algorytmów sterowania. 
TAK/NIE 
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4. Proponowana stawka godzinowa brutto 

Stawka za roboczogodzinę brutto:………………………….………………………….. 

słownie:……………………………………………………...…………………………. 

5. Termin ważności oferty (ilość dni) 

………………………………………………………………………………………… 

6. Załączniki (jeśli dotyczy) 

1. ………… 

2. ………… 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania 

oferty.  

Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się 

do podpisania umowy warunkowej w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

     ……………………………………………………….. 

       Czytelny podpis Oferenta 

 

 

 

 

 


