Formularz ofertowy*

Załącznik nr 5

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2019r.
dotyczące usługi
zaprojektowania i wykonania interfejsu graficznego - GUI Designer na potrzeby
realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. - Partnera Technologicznego Projektu
pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19
grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Nr tel., Fax:
Adres email:
NIP:
Regon:
Imię i Nazwisko, adres email, nr
tel. osoby odpowiedzialnej za
kontakt w ramach niniejszego
postępowania

*

W przypadku wypełniania dokumentu odręcznie należy wpisać informacje literami drukowanymi.

Oferta:
1. Cena jednostkowa brutto jednej roboczogodziny usługi projektowania interfejsu
graficznego GUI wynosi:
…………………………………………………….……………………………………………....PLN BRUTTO
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi
Proszę zaznaczyć jedną wybraną opcję:
Zaznacz jedną
z opcji [X]

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi
do 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
od 3 do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
od 6 do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

3. Prezentacja interfejsu
W załączeniu składam prezentację interfejsu przygotowaną w dwóch częściach, tj. w
części opisowej i propozycji makiet. Prezentacja przygotowana jest zgodnie ze
strukturą opisaną w rozdziale IV zapytania ofertowego oraz zgodnie z opisem jej
przygotowania zawartym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Przystępując do ww. postępowania oświadczam\y, że:
1. Zapoznaliśmy się z pełnym zapytaniem ofertowym wraz z załączoną
dokumentacją i nie wnosimy do powyższych dokumentów zastrzeżeń;
2. Uważamy się za związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu
składania ofert;
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. oświadczam, że oferta oraz załączone do
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

…….……..………………………………
Miejscowość, data

…………….………….…………….……………
Pieczątka i czytelny podpis
upoważnionego przedstawiciela lub
posiadającego pełnomocnictwo

