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OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
VOOR DE OPDRACHT
MET ALS VOORWERP
“Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1302
Tender I: Interoperabiliteits- en
gebruiksvriendelijkheidstesten in het kader van
communicatie tussen de zorgactoren binnen het
zorgteam rond een patiënt”
LOT 1 – Vitalink journaalnotities
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Formulier tot kandidaatstelling
DEELNAME AAN LOT 1 – VITALINK JOURNAALNOTITIES
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)

Ofwel (1)
Samenwerkingsverband
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam,
voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT DEELNAME AAN DE OPDRACHT
OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET
SELECTIEDOCUMENT VOOR BOVENGENOEMDE SAMENWERKING VOOR
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
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Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
De inschrijver is een micro-, kleine- of middelgrote onderneming(2): JA / NEE (1)
Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (1)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving
van een andere lidstaat van de Europese Unie:
JA / NEE (1)
Het betreft volgende EU-lidstaat:
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening
(IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend
op naam van ................................. .
Bij te voegen documenten
Bij deze offerte zijn gevoegd de documenten die de gunningsleidraad verplicht over te
leggen;
Gedaan te .....................................................................................................................................
Op ................................................................................................................................................
De kandidaat,
Naam en voornaam: .......................................................................................................................
Functie: .........................................................................................................................................
Handtekening:

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
(2) In de zin van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.
Micro-ondernemingen : een onderneming met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks
balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen euro.
Kleine ondernemingen: een onderneming met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks
balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro.
Middelgrote ondernemingen: ondernemingen die micro noch klein zijn en met minder dan 250 personen
werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer
dan 43 miljoen euro.
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