NR SPRAWY: CWR.263.2.2018
Załącznik nr 1
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów
społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjnodiagnostycznego”

Ja/My, niżej podpisani, działając imieniu i na rzecz:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
....................................................................................................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie1)
Numer telefonu ………………………………. e-mail: ……….…………..….. numer faksu: .………….………

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania oraz nie wnoszę/ nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Netto: …………. (słownie: …………….. złotych)
Podatek VAT 23 %: ……………. (słownie: …………………….. złotych)
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Niepotrzebne skreślić

Brutto: ………………. (słownie: ………………. złotych)
W tym:
i.
Etap 1:
Brutto: ……………… (słownie: ……………….. złotych)
ii.
Etap 2:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
iii.
Etap 3:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
iv.
Etap 4:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
v.
Etap 5:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. Złotych)
vi.
Etap 6:
Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych)
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu
Zamówienia.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. STOSOWNIE do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….………….
……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr
11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy
obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).
6. DEKLARUJEMY w ofercie w zakresie kryterium „Okresu serwisu gwarancyjnego”2:
2

W przypadku, gdy oferta zostanie opatrzona okresem serwisu gwarancyjnego krótszym niż 6 miesięcy lub nie wskaże żadnego okresu
serwisu gwarancyjnego, Wykonawca otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem serwisu gwarancyjnego dłuższym niż 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę
punktów przewidzianą w kryterium okresu serwisu gwarancyjnego.
Zamawiający zastrzega, że w umowie zostanie przyjęty taki okres serwisu gwarancyjnego, jaki zostanie wskazany w ofercie Wykonawcy.

Lp.

Okres

1

6 miesięcy

2

12 miesięcy

7.

Wybór Wykonawcy

DEKLARUJEMY w ofercie w zakresie kryterium „Okresu wsparcia eksperckiego i helpdesku”3:

Lp.

Okres
2 miesiące
4 miesiące
6 miesięcy

1
2

Wybór Wykonawcy

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą
łączną ilość punktów.
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.
9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
10. ZASTRZEGAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje
i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
* Niepotrzebne skreślić
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Wykonawca zaoferuje okres wsparcia eksperckiego i helpdesku nie krótszy, niż wskazany termin minimalny (tj. nie krótszy niż 2 mce).
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem wsparcia eksperckiego i helpdesku krótszym niż 2 mce, oferta będzie podlegała
odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu wsparcia eksperckiego i helpdesku, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie
najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 2 mce.
W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem wsparcia eksperckiego i helpdesku dłuższym niż 6 mcy, Wykonawca otrzyma najwyższą
liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji.
Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres wsparcia eksperckiego i helpdesku, jaki został wskazany
w ofercie Wykonawcy.

Firma (nazwa) Podwykonawcy

Zakres

prac

wykonywanych

przez

Podwykonawcę

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze
złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej (przed podpisaniem umowy).
14. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy*(*niepotrzebne skreślić).
16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
__________________________________________________________________________________
nr faks ___________________
nr tel. ___________________
e-mail ___________________
17. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.
18. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

………………………………………………………….

2)

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

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

