ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Siedziba:
………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………….
NIP……………………………………………;
REGON ………………………………………
KRS lub nr zaświadczenia o działalności gospodarczej* oraz informacja, przez kogo zostało
wydane:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą:
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………… tel. ……………………..……..…… faks:
……..…………………………… e-mail: ………....…………..………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie firmy ENFORMATIC SPÓŁA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Mieszka I 73a, 35-303 Rzeszów,
w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „DORADZTWO I PRZEKAZANIE WIEDZY
TECHNICZNEJ Z ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH INTELIGENTNYCH
SIECI” zgodnie z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w zapytaniu
ofertowym na poniższych warunkach:
1. Całkowita cena wykonania zamówienia wynosi: ……………………… brutto (słownie:
………………………………),
w tym VAT wg stawki …%
Kwota netto:………………………………………………..zł

2. Termin wykonania zamówienia: do 29.02.2020 r.
3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
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Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie
koszty realizacji zadania w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

a) Doświadczenie w obszarze projektowania systemów i sieci komputerowych,
eksploatacji sieci komputerowych, zarządzania systemami i sieciami komputerowymi
- ….recenzowane artykuły;
b) Doświadczenie w zakresie pracy z generatorami ruchu, to jest: doświadczenie
w przeprowadzaniu testów wydajności sieci za pomocą sprzętowego lub programowego
generatora ruchu - ….….recenzowane artykuły;
c) Doświadczenie w ocenie innowacyjności rozwiązań informatycznych - ….. opinie
o innowacyjności usług lub produktów z obszaru systemów i sieci informatycznych
realizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych przez Jednostkę naukową w ciągu
……….. lat.
4. Potwierdzamy 30-dniową ważność oferty, liczoną od wskazanej w zapytaniu daty otwarcia
ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkim
załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w wymienionych dokumentach
wymaganiami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
i złożenia oferty oraz że nasza oferta jest kompletna i zawiera wszelkie elementy
niezbędne do wykonania zamówienia w sposób należyty.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionych
do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić
**-zaznaczyć „X” właściwe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Strona2

Miejscowość i data ...................................

