OFERENT:
NAZWA: …………………………………………………………..……………………………………………….………………………………..,
ADRES: …………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………….,
NIP: …………………………………………

Oferta przygotowana dla:
NEARU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CZESKA NR 9, 20-424 LUBLIN

FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH W POSTACI SPECYFIKACJI FUNKCJONALNO-TECHNICZNEJ,
PROJEKTU BAZY DANYCH, TESTOWEJ I PRODUKCYJNEJ WERSJI SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO
-

Dotyczy systemu informatycznego (zwanego dalej „Systemem”), który będzie służył do
świadczenia e-usługi optymalizacji wykorzystania czasu pracy punktu usługowego i cross
sellingu świadczonych usług oraz produktów im towarzyszących, który zostanie wykonany
bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego

1. Cena dostawy przedmiotu Zapytania ofertowego:
Łączna cena netto dostawy całości przedmiotu zapytania ofertowego (wartości niematerialnej i
prawnej), opisanego w zapytaniu ofertowym wynosi: ………………….……………………….PLN (słownie:
.......................................................................................................................)

Cena netto dostawy poszczególnych elementów przedmiotu zapytania ofertowego wynosi:

NAZWA WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ I PRAWNEJ
Specyfikacja funkcjonalno techniczna Systemu i projekt bazy danych
Testowa wersja Systemu, która zostanie udostępniona jego użytkownikom
i zweryfikowana w trakcie użytkowania.
Wersja produkcyjna Systemu - założono, iż 20% funkcjonalności Systemu
ulegnie zmianie (poprzez modyfikację wcześniej stworzonych
funkcjonalności lub dodanie nowych).
Suma

2. Termin dostawy przedmiotu zapytania ofertowego:

KOSZT NETTO

-

Termin dostawy całości przedmiotu zapytania ofertowego wynosi 650 dni kalendarzowych od
podpisania umowy (nie później niż do dnia 01.12.2021r.).

3. Warunki gwarancji :

-

Gwarancja wynosi: …………………….. miesiące od dnia dostawy całości przedmiotu zapytania
ofertowego. UWAGA: minimalna długość gwarancji to 12 miesięcy.

Oferent oświadcza, że:


Zapoznał się z przedmiotem zapytania ofertowego, Opisem przedmiotu zamówienia i
warunkami podanymi przez Zamawiającego, w szczególności z istotnymi postanowieniami
umowy. Nie wnosi do nich zastrzeżeń.



Informacje przedstawione w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.



Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i dostarczenia przedmiotu
zamówienia.



Potwierdza dostarczenie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z przedstawionymi
warunkami w zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia.



Uważa się za związanym niniejszą ofertą przez 365 od dnia złożenia oferty.

............................., dn. ............
Miejscowość i data,

………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczątka firmowa, pieczątka imienna
i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Oferenta

