Załącznik nr 1
5/POIG.8.1/2010
Wzór formularza ofertowego

........................................, dnia ............................. roku
(miejscowość)

(data)

Dane lub pieczęć oferenta

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa

Oferta
dotycząca zamówienia na
usługę zaprojektowania i wykonania oprogramowania dla serwera FTP pozwalającego
na administrowanie nim z poziomu innych modułów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego
interfejsu, oraz projekt i wykonanie aplikacji web pozwalającej na administracje
i przegląd procesów z poziomu przeglądarki www
ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE
Nazwa

Adres

Należy wpisać nazwę lub przystawić pieczęć oferenta

Nie wymagane jeżeli pieczęć oferenta zawiera dane adresowe

OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko
Nazwa / stanowisko
Telefon
E-mail
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W odpowiedzi na ogłoszenie nr 05/POIG.8.1/2010 o zamówieniu na „Zakup usługi zaprojektowania
i wykonania oprogramowania dla serwera FTP pozwalającego na administrowanie nim z poziomu
innych modułów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego interfejsu, oraz projekt i wykonanie
aplikacji web pozwalającej na administracje i przegląd procesów z poziomu przeglądarki www ”, dla
projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania
cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 8.1, Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013,
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Cena brutto

......................................................................................................................... złotych

......................................................................................................................................
(słownie złotych)

Wykaz realizowanych zleceń w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadający treści zamówienia
(mile widziane referencje):
Lp.
Wyszczególnienie
Nazwa odbiorcy
1

2

3

...

1. Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług), oraz kosztów wykonania niezbędnych testów
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aplikacji oraz udostępnienia aplikacji w środowisku testowym.
2. Oferujemy wykonanie oprogramowania zakresie wymagań techniczno-jakościowych na warunkach
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi terminie do dnia 24.08.2010r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu,
akceptujemy jego zapisy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
5. Oferta zawiera łącznie trzy strony ponumerowane i zaparafowane.

..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczęć firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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