
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00
Projekt pn. „Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie 

systemu informatycznego INTEGRATOR”

Dotacje na innowacje

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
"Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

Miejscowość, data
_______________________
pieczęć wykonawcy

Zamawiający
FNNN Sp. z o.o.

Wrońsko 1A
98-313 Konopnica

OFERTA
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2013r.

na realizację zamówienia pn.: "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego
INTEGRATOR"

_____________________________________________________________________
(pełna nazwa Wykonawcy)

_____________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON)

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  na  realizację  zamówienia  pn.:  "Dostawa  i  wdrożenie  systemu
informatycznego  INTEGRATOR" zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  zapytania  ofertowego,  realizowanego 
w ramach  projektu  pn.  "Automatyzacja  procesów  biznesowych  pomiędzy  współpracującymi
przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" współfinansowanego 
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w ramach  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna  Gospodarka  Działanie  8.2.  Umowa  o  dofinansowanie  nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym:

1. Oferujemy wykonanie  przedmiotowego zamówienia  za  łączną  cenę netto1:  _______________ zł 
(słownie: ___________________________________ złotych), która będzie powiększona o podatek 
VAT  w  kwocie  ________  zł  (słownie___________________złotych),  co  daje  łącznie  brutto: 
_______________ zł (słownie: ______________________________________________ złotych)

2. Cena za poszczególne działania:
a) Zakup  analizy  przedwdrożeniowej  w  zakresie  "Ostateczny  plan  wdrożenia  nowego  systemu 

B2B" (1 szt.) – cena netto ______________
b) Zakup platformy sprzętowej – cena netto ______________
c) Zakup trwałych oznaczeń na zakupione środki trwałe (1 zestaw) – cena netto ______________

1 Podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
FINN Sp. z o.o.
NIP 8321912565
REGON 731586439
KRS 0000023991 Kapitał zakł. 1 400 000 PLN
Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS

Adres kontaktowy – Oddział w Łodzi
93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161
tel. (42) 206 66 00, (42) 684 98 91
fax (42) 684 98 92
sekretariat@finn.pl, http://www.finn.com.pl
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d) Zakup autorskich praw majątkowych do oprogramowania systemu INTEGRATOR (1 szt.) – cena 
netto ______________

e) Zakup usług specjalistycznych usług szkoleniowych  (3 szt.) – cena netto ______________
f) Zakup usług informatycznych  i  technicznych  związanych  z  instalacją  i  wdrożeniem systemu 

INTEGRATOR (360  roboczodni specjalisty) – cena netto ______________
3. Oferujemy  następujący  okres  gwarancji  na  dostarczoną  platformę  serwerową  i  instalacje 

oraz dostarczony system informatyczny INTEGRATOR: 36 miesięcy / 48 miesięcy / 60 miesięcy2

4. Oświadczamy,  że  cena  za  1  roboczogodzinę  prac  związanych  z  opieką  autorską  wynosi  netto:  
______, zł (słownie: _____________________________) + wartość podatku VAT: __________ zł 
(słownie:  ____________________),  co  daje  łącznie  brutto:  _______  zł  (słownie: 
____________________________)

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  realizacji 

zamówienia,  w  szczególności  koszt  licencji,  dostawy,  instalacji  systemu,  podatki  i  inne  opłaty 
publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia.

7. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji do zapytania 
ofertowego.

8. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  zapytania  ofertowego  oraz  wszystkimi  jego 
załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia ________
6. W przypadku przyznania  nam zamówienia,  zobowiązujemy się  do zawarcia  umowy w miejscu i  

terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy numer NIP: ______________________
8. Korespondencję należy kierować nas adres: 

_____________________________________________________________
na numer telefonu / faksu ______________________
na adres e-mali: _____________________

____________________________
(miejscowość i data) 

____________________________________
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

o reprezentowania Zamawiającego

2 Niepotrzebne skreślić

2


