Załącznik nr 4

Dane Wykonawcy:
Firma (nazwa):........................................................................................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................................................................
Tel........................................................................................................................................................... .............................
NIP:............................................... . ...................................................................................................................................
REGON:....................................................................................................................................................................................
FORMULARZ OFERTOWY
1.

Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego e-usługi
wspomagające zarządzanie Polskim Związkiem Szachowym, zwanego dalej „E-SZACH” lub Systemem
wraz zzapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury na potrzeby funkcjonowania Systemu ”
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego
zgodnie z zasadą konkurencyjności
Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (wraz
z załącznikami) za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):
Brutto

zł

słownie...........................................................................
Netto

zł

słownie..............................................................................
Podatek VAT.................................................................zł
Przez cenę rozumie się łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującą realizację etapów I –
VIa zamówienia.
2.

zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie 2:.................................................................................

3.

Okres gwarancji wynosi...................................................................................................................miesięcy.

4.

Oferuję wykonanie 1 roboczogodziny usług serwisowych świadczonych po odbiorze końcowym Systemu w okresie po
równym okresowi gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikami)
za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Brutto

zł/ 1 roboczogodzina

słownie...........................................................................
Netto

zł/ 1 roboczogodzina

słownie..............................................................................
Podatek VAT.................................................................zł
Przez cenę rozumie się cenę netto roboczogodziny obejmującą realizację wszystkich obszarów wsparcia określonych jako

2 Maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

serwis Systemu w etapie VIb.
4.

Oświadczam, że:
a)

zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego (z załącznikami), wzoru umowy o udzielenie
zamówienia (z załącznikami), Opisem Przedmiotu Zamówienia (z załącznikami), wszelkimi
zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie
Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

b)

wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,

c)

oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi
załączniki do Zapytania Ofertowego,

d)

złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.

5.

Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany Zapytaniu Ofertowym i w przypadku wyboru mojej
oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.

6.

Oświadczam, że jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT.

7.

Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających
na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień fnansowych i technicznych.

8 Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących oferty:
1)

e - m a i I.....................................t e I..................................................

2)

e - m a i l ...............................................................t e I .......................
.............................................................................................................................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

