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Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
do Procedury naboru oraz wyboru propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy corporate
venture capitalkapitałowych w Programie BRIdge VC finansowanych ze środków PFR NCBR CVC
FIZ oraz Inwestorów Prywatnych

1.

Typ Oferenta
Podmiot Zarządzający
Istniejący fundusz kapitałowy
2. DANE OFERENTA
Oferent (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko)1:
Adres Oferenta:
Numer wpisu do KRS2 Oferenta (wypełnić jeżeli dotyczy):
Numer PESEL3 Oferenta (wypełnić jeżeli dotyczy):
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Organizatorem Naboru:
Adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakty z Organizatorem Naboru:

Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym Naborem:
1) adres poczty elektronicznej (e-mail):
lub
2) faks numer:
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres Oferenta wskazany powyżej):

Załączniki do Formularza Ofertowego:
1) Formularz Weryfikacji Członków Zespołu Oferenta,
2A) Oświadczenie Inwestora Prywatnego niebędącego osobą fizyczną/Korporacyjnego4,
2B) Oświadczenie Inwestora Prywatnego będącego osobą fizyczną,
3) Oświadczenie Oferenta,

W przypadku, gdy Oferentem jest grupa osób fizycznych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich osób
fizycznych.
2
lub jego odpowiednik, w przypadku, gdy Oferent posiada siedzibę poza granicami Polski.
3
lub jego odpowiednik, w przypadku, gdy Oferent nie posiada obywatelstwa polskiego.
4 W zakresie pkt 2B – załącza się, jeżeli dotyczy.
1
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t: +48 22 274 23 73
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PFR Ventures Sp. z o.o.
KRS: 0000533101
NIP: 7010451067
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4) Strategia Inwestycyjna,
5) Zaświadczenie o niekaralności5,
5A) Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstw i o braku postępowań karnych,
6) Sprawozdanie finansowe Podmiotu Zarządzającego/funduszu kapitałowego za ostatni rok
obrotowy6.
Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym
Formularzu dla potrzeb oceny Oferty, zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz na ich udostępnianie przez Organizatora Naboru informacji
uzyskanych informacji jedyniew procesie Naboru na rzecz instytucji oferujących finansowanie z środków
publicznych (PARP, NCBIR, BGK, ARP), oraz do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do
której należy Organizator Naboru, a także do ministerstwa właściwego do zarządzania POIR (instytucji
zarządzającej) w celu weryfikacji wskazanego doświadczenia wskazanego w zał. nr 1 do Oferty (Formularz
Weryfikacji Członków Zespołu Oferenta) w zakresie niezbędnym do oceny Oferty i w celu zapewnienia
prawidłowości wdrożenia instrumentu finansowego.
PODPISY:

__________________________________________________________________________
Imię i nazwisko Oferenta/ Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 7
__________________________________________________________________________
Data, miejscowość

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich osób wymienionych w niniejszym Formularzu, dla
potrzeby oceny Oferty, zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych zostały zawarte w:
1)
2)
3)
4)

Załączniku Nr 2 Formularz weryfikacji wraz z oświadczeniem,
Załączniku nr 3A Oświadczenie Inwestor Prywatny osoba prawna,
Załączniku nr 3B Oświadczenie Inwestor Prywatny osoba fizyczna oraz
Załączniku nr 4 Oświadczenie Oferenta.
PODPISY:

W zakresie pkt 5 i 5A – załącza się jeżeli dotyczy.
W zakresie pkt 6 – załącza się jeżeli dotyczy. Nie dotyczy sytuacji, gdy Oferentem jest grupa osób fizycznych.
7 W przypadku gdy Oferentem są osoby fizyczne - Ofertę podpisują wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu, w
przeciwnym razie Oferent powinien wykazać prawo (tytuł) osób podpisujących Ofertę do reprezentowania oraz załączyć
do Formularza Oferty odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inne korporacyjne dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentacji Oferenta.
5
6
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__________________________________________________________________________
Podpis Oferenta8

__________________________________________________________________________
Data, miejscowość

8

Jak w przypisie 7.
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