Załącznik nr 1

/pieczęć Oferenta/

FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę i wdrożenie oprogramowania komputerowego ERP
do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (znak sprawy: PU/1/2016)

Nazwa Oferenta ............................................................................................................................
Adres Oferenta ….........................................................................................................................
NIP ...................................................................................
REGON ............................................................................
Tel./fax. .............................................................................
E-mail: ………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu. …..……………………………………………………….

1. Ja (My), niżej podpisany (ni)
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………...……………...…………,
odpowiadając na Zapytanie ofertowe, niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie
z warunkami pisemnego przetargu za kwotę .......................................zł netto (słownie złotych:
……………………………………………………………………………….……...................),
.......................................................zł brutto (słownie złotych: .....................................................
……………………………………………………),

w

tym

podatek

VAT

według

obowiązującej stawki ..................% na kwotę: .......................................................... zł..

1

Cena netto za realizację poszczególnych składowych zamówienia wynosi:
a) dostawa oprogramowania komputerowego ERP – cena netto …………………………….zł
(słownie złotych:……………………………………………………………………...………..),
b) wdrożenie oprogramowania komputerowego – cena netto ……..…………………………zł
(słownie złotych:……………………...………………………………………………………..).
2. Cena łączna oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w szczególności instalację przedmiotu zamówienia u Zamawiającego
oraz koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.
3.
Okres
udzielonej
gwarancji
wynosi
…………..
miesięcy
(słownie: …………………………………………….), liczony od dnia zakończenia realizacji
zamówienia (zakończenia wdrożenia).
4. Informacje dotyczące oferowanego systemu informatycznego ERP:
a) Nazwa oferowanego systemu: ……………………………………………………………….
b) Producent oferowanego systemu: ……………………………………………………………
5. Oświadczamy, że oferowany do dostarczenia i wdrożenia system będzie zgodny
z przedmiotem Zamówienia (pkt. 3 Zapytania ofertowego).
6. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2017 r.
7. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zapoznałem się
z warunkami postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że posiadamy
konieczne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony
od dnia upływu terminu ich składania.
9. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że wszystkie strony (tj. pierwsza strona każdej karty) naszej oferty
wraz z załącznikami są ponumerowane, a cała oferta składa się z .................... stron.

........................................ dnia ...........................

…….. ...........................................
(podpis(y) osób upoważnionych
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