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Załącznik nr 5 do SIWZ 
spr. nr 19/BŁiI/08/MZ 

 
 

 
 
 
 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DO PRZETARGU 19/BŁII/08/MZ 

 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

- Pełna nazwa 
................................................................................................................................. 

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail 
      ................................................................................................................................. 

- nr konta bankowego, na które dokonywana będzie płatność 
     .................................................................................................................................. 
 
My niŜej podpisani, oświadczamy, iŜ w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym na „dostawę oprogramowania do edycji i generowania plików w 
formacie ANSI/NIST w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr 
NMF05.PL0069” – sprawa nr 19/BŁiI/08/MZ składam(y) niniejszą ofertę. 
 
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ za cenę: 
 
Łączna cena oferty netto wynosi …………………. zł (słownie: …………………..…) 
VAT …………….% 
Łączna cena oferty brutto wynosi …………………. zł (słownie:……………………..) 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena jedn. 

brutto ( 1 kpl.) 

Wartość brutto  
(ilość x c. jedn. 

brutto) 

1 
Oprogramowanie do edycji i 
generowania plików w 
formacie ANSI/NIST 

18 kpl. 
  

2. Szkolenie 40 osób  

 
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną 

przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz, Ŝe 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej SIWZ. 

 
4. Zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania 

umowy, lecz nie później niŜ do dnia 31.07.2008 r. 
 
5. Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia  

( wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy). 
 
6. Przyjmujemy zasady płatności określone w §4 projektu umowy. 
 
7. Oświadczamy, Ŝe nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć1 wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom w zakresie:…………………………………………....... 
 
8. Akceptujemy warunki gwarancyjne i serwisowe określone w załączniku nr 2  

do SIWZ. 
 
9. Akceptujemy wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ  

„ Warunki Instalacji i odbioru przedmiotu umowy” 
 
10. Akceptujemy wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ 

pkt 2.2 „Wymagania niefunkcjonalne” w tym wymagania w zakresie dokumentacji 
technicznej, szkoleń oraz oznaczenia dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

 
11. Zobowiązujemy się do ochrony Zamawiającego przed naruszeniem praw 

autorskich itp., które moŜe wyniknąć na skutek uŜytkowania w Polsce 
zakupionego oprogramowania. 

 
12. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
13. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w dokumentacji oraz miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

 
14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ................................................................ 
. 
. 

 
 
 

........................, dn. ......................                   ...............................................................                                                            
(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

     
1 niepotrzebne skreślić. JeŜeli Wykonawca nie dokona skreśleń Zamawiający uzna, Ŝe 

Wykonawca nie powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy (om) 


