
Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej umożliwiającej wdrożenie szyny integracyjnej ESB i integrację systemów dziedzinowych 
oraz  przygotowanie  wytycznych  niezbędnych  do  przygotowania  adapterów  komunikacyjnych  przez  dostawców  systemów 
dziedzinowych

Formularz ofertowy

………………………………. ………………………………..
Pieczęć Wykonawcy Miejscowość, data

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa………………………………………….………………

Adres …………………………………………………………… 

NIP………………………………………………………………..

REGON …………………………………………………………..

Nr KRS …………………………………………………………… 

Tel./Fax. …………………………………………………………

Adres e – mail…………………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do podpisania umowy ………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ...........  dotyczące wykonania usługi 
„Przeprowadzenie  analizy  przedwdrożeniowej  umożliwiającej  wdrożenie  szyny  
integracyjnej ESB i integrację systemów dziedzinowych oraz przygotowanie wytycznych  
niezbędnych do przygotowania adapterów komunikacyjnych przez dostawców systemów  
dziedzinowych”  w  trybie  zamówienia poniżej  30 000  euro  oferujemy  wykonanie 
zamówienia za cenę:

1. Odnośnie przedmiotu zamówienia określonego w ust.3 pkt 1-3 Zapytania 
ofertowego:
Netto : …………PLN (słownie:……………………………………………………)
Podatek VAT: …………PLN (słownie:……………………………………………)
Brutto : …………PLN (słownie:……………………………………………………)

2. Odnośnie przedmiotu zamówienia określonego w ust.3 pkt 4 Zapytania 
ofertowego:
Netto : …………PLN (słownie:……………………………………………………)
Podatek VAT: …………PLN (słownie:……………………………………………)
Brutto : …………PLN (słownie:……………………………………………………)

3. Odnośnie przedmiotu zamówienia określonego w ust.3 pkt 5 Zapytania 
ofertowego:
Netto : …………PLN (słownie:……………………………………………………)
Podatek VAT: …………PLN (słownie:....…………………………………………)
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Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej umożliwiającej wdrożenie szyny integracyjnej ESB i integrację systemów dziedzinowych 
oraz  przygotowanie  wytycznych  niezbędnych  do  przygotowania  adapterów  komunikacyjnych  przez  dostawców  systemów 
dziedzinowych

Brutto : …………PLN (słownie:……………………………………………………)

Powyższe  wartości  zawierają  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  całego 
przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu zaproszeniu do składania ofert.

Oświadczenia:

1. Oświadczam/y,  że  cena  zawiera  prawidłowo  naliczony  podatek  VAT  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

2. Oświadczam/-y,  że   zapoznaliśmy   się   z   warunkami  wykonania  zamówienia 
zawartymi  w  zapytaniu  ofertowym  i  nie   wnosimy  do   nich   zastrzeżeń,  oraz 
akceptujemy  umowę i termin realizacji zamówienia.

3. Oświadczam/-y, że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty.

4. Oświadczam/-y, że posiadamy niezbędne kwalifikacje i/lub potencjał kadrowy oraz 
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

5. Oświadczam/-y,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas 
wskazany  w  zapytaniu.

6. Oświadczam/-y,  że  cena  brutto  obejmuje  wszystkie  koszty  realizacji  przedmiotu 
zamówienia.

                                                                                           ..................................................
                                                                                            Pieczęć i podpis Wykonawcy
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