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Gmina Olsztyn
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ul. Plac Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn

Formularz oferty
Nazwa: ...............................................................................................................................................................
Adres : ................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ......................................................................,Tel: .........................................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania (kontaktu):.........................................................................................
Rodzaj i numer zaświadczenia o wpisie do rejestru : .........................................................................................
REGON: ..................................................................... NIP: ..................................................................……………..
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu z
ogłoszeniem o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na udostępnienie centralnego systemu do zarządzania
obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna (Systemu), obejmujące oddanie do
korzystania (najem) Urządzeń, w tym, Serwera oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z
Oprogramowania w modelu SaaS, zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
następującymi warunkami:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę:
1) netto w wysokości: …………………...................................................................................... złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości: ……….………................................. złotych, stawka podatku VAT.............,
3) cena brutto przedmiotu zamówienia w wysokości: ..................................................................... złotych,
(słownie: …..................................................…………………………………………………………………………………………..).
2. Oświadczam, że na łączną cenę ofertową składają się wyszczególnione poniżej elementy ceny:

lp

Zakres zamówienia

1

2

1

Zamówienie w zakresie podstawowym -najem
Urządzeń w Lokalizacjach nr I – IV i świadczenie
usług udostępnienia Oprogramowania w
modelu SaaS

2

Zamówienie w ramach prawa opcji - najem
Urządzeń w ramach jednego dodatkowego
stanowiska w istniejącej Lokalizacji I – III
uruchomionego w ramach prawa opcji

cena netto za miesiąc
kalendarzowy

wartość netto
[kol.4= kol.3 x 36]

wartość netto
[kol.5= kol.3 x 36 x 3]

wartość brutto
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4

5

6

razem

3. Oświadczam, że oferuję udostępnienie Zamawiającemu centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów
w
punktach
obsługi
klienta
Urzędu
Miasta
Olsztyna
(należy
podać
pełną
nazwę
oprogramowania) ………..…………………….……………………, składającego się z Oprogramowania oraz Urządzeń w tym
Serwera (należy podać pełną nazwę Serwera) ………..…………………….……………………, spełniających wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami udziału w postępowaniu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta została złożona na ………… ponumerowanych stronach.
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
….…………..……..……….………………………….................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych

