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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY 
Opracowanie i wykonanie systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej wraz 
z uruchomieniem

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………............………………………...………….

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………..........…………

tel........................................................................... fax..........................................................................

NIP ....................................................................... Regon ....................................................................

e- mail: ..................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego ....................................................................................................................
Reklamacje przyjmuje: ......................................................................................................................
tel........................................................................... fax..........................................................................
e- mail: ..................................................................................................................................................
	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i wykonanie systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej wraz z uruchomieniem, znak sprawy: AEZ/S-028/2013, oferujemy wykonanie zamówienia w cenie :
netto……………….. zł   

podatek VAT …… % w kwocie ................................. zł   
brutto ........................zł (słownie zł: ...................................................)
ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej:
Lp.
Usługa
Wartość netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5=3×4
6=3+5
1
Wykonanie Projektu wdrożenia oprogramowania - systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami:
	weryfikacja i uszczegółowienie wymagań na system biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 (Formularz wymaganych warunków technicznych);

przygotowanie koncepcji funkcjonalnej oprogramowania;
opracowanie wymagań odnośnie infrastruktury technicznej;
przygotowanie harmonogramu wdrożenia oprogramowania;
przygotowanie dokumentu Projektu wdrożenia
…………
…………
…………
…………
2
Wdrożenie Zamawiającemu oprogramowania-systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami:
	dostarczenie, dostosowanie i uruchomienie oprogramowania u Zamawiającego zgodnie z założeniami  Projektu Wdrożenia;

przekazanie wszystkich niezbędnych licencji na dostarczone oprogramowanie;
przeprowadzenie szkolenia;
przygotowanie i przekazanie kodów źródłowych do oprogramowania
	przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji
…………
…………
…………
…………

RAZEM
…………

…………
…………
       Uwaga: kolumny 3 - 6 wypełnia Wykonawca 
	Zobowiązujemy się  do wykonania usługi:

	Wykonanie projektu wdrożenia oprogramowania - systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej (ETAP I) w terminie do ……. dni (max. do 30 dni) od dnia zawarcia umowy.
Wdrożenia oprogramowania (ETAP II) w terminie do ……. dni (max. do 60 dni) od dnia podpisania Protokołu Odbioru Projektu wdrożenia z adnotacją „przyjęto bez zastrzeżeń”, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.

Udzielamy ……… miesięcy (minimum 36 miesięcy) gwarancji na oprogramowanie.
	Akceptujemy 30 - dniowy  termin związania ofertą.
	Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
	Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
	Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.
	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie*: ……………………………….. (należy określić zakres powierzonej części zamówienia) firmie: …………………… (nazwa i dane adresowe podmiotu).
*(Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ, lub nie  wpisywać nic, jeżeli nie dotyczy)
Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

.............................................	                                 	.........................................................................         
                          data                                                                                         podpis/y osoby/osób  uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy

