Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

........................................
/miejscowość i data/

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 30 kwietnia 2019r.. zaproszenia do składania ofert na:

Wdrożenie dedykowanego zintegrowanego informatycznego systemu
zarządzania przedsiębiorstwem i automatyzującego procesu obsługi Klienta
My, niżej podpisani (Imię i Nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w i mieniu i na rzecz (Pełna Nazwa Oferenta):
…….......................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta; NIP; REGON, telefon, faks)

Składamy ofertę na:
Wykonanie i wdrożenie dedykowanego zintegrowanego informatycznego systemu
zarządzania przedsiębiorstwem i automatyzującego procesu obsługi Klienta

str. 1

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia z dnia 30 kwietnia 2019 roku i uznajemy się
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
OFERUJEMY
a) wykonanie (zakup) nowego dedykowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Zarządzania Przedsiębiorstwem zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowy składającego się z 5ciu modułów
- Baza danych systemu
- Moduł administracyjny i CRM
- Moduł "Obsługi sieci"
- Moduł "Wyciągi i Płatności", "Zamówień" i "Awarii"
- Moduł w formie aplikacji mobilnej
b) wdrożenie wyżej wymienionego systemu u Zamawiającego
c) szkolenie przeprowadzone u Zamawiającego z obsługi oprogramowania, które będzie
przeprowadzone przed podpisaniem protokołu odbioru środka trwałego (10 godzin) dla
minimum pięciu użytkowników oprogramowania

Razem cena netto: …….......................……………………………..……………………..
(słownie cena :…........................................................................................................)
VAT ……..……% tj.

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

Cena brutto:

………………………………………..…………………………..

Waluta :

........................................................................................

Termin gwarancji (miesiące) – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu Odbioru
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Oferta jest ważna do dnia ……...............………….... (oferta musi być ważna minimum 30 dni od
daty upływu terminu składania ofert)

str. 2

1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym:
2. Zobowiązujemy się do wykonania oprogramowania jako rozwiązania autorskiego i dedykowanego
Zamawiającemu oraz do przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
oprogramowania wskazanego w specyfikacji przedmiotu zamówienia do zapytania
3. Akceptujemy podpisanie umowy zawierającej obligatoryjnie postanowienia dotyczące kary umownej
za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia lub też za nieterminowe
wykonanie zamówienia przez Wykonawcę. W wymienionych przypadkach Zamawiający przewiduje
nałożenie kary umownej na Wykonawcę w wysokości wartości umowy
4. Akceptujemy dokonanie płatności po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego
5. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

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

7. Osoba do kontaktu ze strony Oferenta:
Imię i Nazwisko :

………………………………………………………………………………

Numer telefonu :

………………………………………………………………………………

Adres e-mail:

………………………………………………………………………………

/Podpis osoby upoważnionej/
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