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Załącznik 3 do zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 dla Zadania 1 

ZAMAWIAJĄCY  

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. 

25-2310 Kielce, ul. Kościuszki 11 

NIP: 657-21-24-893 

 
OFERENT   

Pełna nazwa Oferenta  

Adres siedziby Oferenta  

Nr telefonu kontaktowego  

e-mail do kontaktu  

NIP  

Imię i nazwisko osoby 

reprezentującej/ 

podstawa reprezentacji 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/SMI/2019 opublikowane wraz z załącznikami 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności, składamy ofertę na 

wykonanie przedmiotu zamówienia i oferujemy następujące ceny ryczałtowe za realizację: 

 

 Zadanie  Przedmiot zamówienia

CENA 

RYCZAŁTOWA 

NETTO (bez VAT) 

 w PLN

KWOTA 

 VAT

CENA RYCZAŁTOWA 

BRUTTO (z VAT) 

 w PLN

Zadanie 1a 

 

Wykonanie i utrzymanie 

Internetowego Portalu 

edukacyjnego zapewniającego 

wsparcie 

użytkowników/użytkowniczek w 

 trakcie realizacji Projektu

   

Zadanie 1b  

 

Egzamin certyfikacyjny w 

oparciu o portal edukacyjny dla 

 min. 640 uczniów/uczennic 
   

 RAZEM    
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Razem ryczałtowa cena oferty brutto za wykonanie wszystkich zadań:  

 

……………………………………………………………………………………………. PLN 

 

(słownie złotych :.......................................................................................................................) 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji oraz zapewnić 

pełną funkcjonalność oprogramowania dostarczonego w ramach Zadania 1a na okres 

……………….. (należy wskazać ilość miesięcy) 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Przyjmuję/emy do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

nr 02/SMI/2019 

2. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu tj.: znajduję/my się w sytuacji 

organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadam/y niezbędne 

zasoby, wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia. 

3. Oświadczam/y, iż: 

a) zapoznałem/-am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 02/SMI/2019 oraz załączników (1-8) 

i akceptuję/my w pełni i bez zastrzeżeń wszystkie zapisy zapytania i warunki zawarte w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia; 

b) w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia 

w  terminach i w sposób podany w zapytaniu ofertowym nr 02/SMI/2019, załącznikach i ofercie. 

c) akceptuję/emy warunki płatności określone we wzorze umowy; 

d) w przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam/y, że ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

opisanego zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczam/y, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzień składania oferty. 

 

Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i załączników są ponumerowane i cała oferta 

składa się z …………… stron. 

 

 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

(1) ……………………………………………………………………………………………… 

 

(2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

(3) ……………………………………………………………………………………………… 
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Miejscowość ………………………………………………… dnia ……………..……. 2019 r. 

 

 

 

 

 

Pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej Oferenta    

 

 

………………………………………………… 
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