
Projekt wspóùfinansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 

 

Zaù¹cznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

      
 

I. W nawi¹zaniu do ogùoszenia na 

licencj¹). Zakup realizowany w ramach projektu pn. �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów 

firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 

Przedsiêbiorstwa i innowacje Dziaùanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiêbiorstw, Poddziaùanie: 1.4.1 

Internacjonalizacja przedsiêbiorstw � konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.1.B.a.b Zwiêkszanie miêdzynarodowej 

ekspansji MÚP poprzez wdro¿enie nowych modeli biznesowych oraz zwiêkszenie ekspansji na rynki zewnêtrzne

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia okre�lo
informacjami poni¿ej: 
 

Dane Oferenta (w przypadku oferty wspólnej, nale¿y wskazaã peùnomocnika w punkcie II ppkt 4)
 

Nazwa (w przypadku 
skùadania oferty przez 
podmioty wystêpuj¹ce 
wspólnie nale¿y podaã 
nazwy (firmy) i dokùadne 
adresy wszystkich czùonków 
konsorcjum lub spóùki 
cywilnej). 

 

Adres  
NIP  
NR KRS/EDG  
Dane Osoby Kontaktowej 
Imiê i Nazwisko  
Adres e-mail  
Telefon  

 
Parametry oferty 
Data przygotowania oferty  

 
Data wa¿no�ci oferty 
(zwi¹zania ofert¹) 

 

Okre�lenie przedmiotu oferty  (

okre�lonym w pkt. II.1. Zakres zamówienia
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Zapytania ofertowego 1/12/2017/1.4. 

..........................................., dnia ................................
   (miejscowo�ã) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
W nawi¹zaniu do ogùoszenia na dostawa (wykonanie) sklepu internetowego (oprogramowanie wraz z 

licencj¹). Zakup realizowany w ramach projektu pn. �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów 

firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych�, wspóùfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 - 2020,

Przedsiêbiorstwa i innowacje Dziaùanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiêbiorstw, Poddziaùanie: 1.4.1 

konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.1.B.a.b Zwiêkszanie miêdzynarodowej 

ekspansji MÚP poprzez wdro¿enie nowych modeli biznesowych oraz zwiêkszenie ekspansji na rynki zewnêtrzne

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia okre�lonego w Zapytaniu Ofertowym

(w przypadku oferty wspólnej, nale¿y wskazaã peùnomocnika w punkcie II ppkt 4)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Okre�lenie przedmiotu oferty  (Wskazanie zakresuusùugi zgodnie z przedmiotem zamówienie 

II.1. Zakres zamówienia; pozycja �Specyfikacja�, pkt. 1 i 2 ). 

 

1 
Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 � 2020 

..........................................., dnia ................................ 

dostawa (wykonanie) sklepu internetowego (oprogramowanie wraz z 

licencj¹). Zakup realizowany w ramach projektu pn. �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów 

wspóùfinansowanego w ramach 

2020, O� priorytetowa: 1. 

Przedsiêbiorstwa i innowacje Dziaùanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiêbiorstw, Poddziaùanie: 1.4.1 

konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.1.B.a.b Zwiêkszanie miêdzynarodowej 

ekspansji MÚP poprzez wdro¿enie nowych modeli biznesowych oraz zwiêkszenie ekspansji na rynki zewnêtrzne,  

nego w Zapytaniu Ofertowym1/12/2017/1.4zgodnie 

(w przypadku oferty wspólnej, nale¿y wskazaã peùnomocnika w punkcie II ppkt 4) 

uusùugi zgodnie z przedmiotem zamówienie 
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Odniesienie do kryteriów oceny i 

1. Cena: 

Cena netto (PLN)  
 
 

Cena brutto (PLN)  
 
 

2. Okres gwarancji (w mies.):

Gwarancja na okres 24 m-cy 
licz¹c od daty wdro¿enia 
sklepu internetowego 
Gwarancja na okres 36 m-cy 
licz¹c od daty wdro¿enia 
sklepu internetowego 

3. Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia

Liczba osób personelu 
skierowanego do prac ze 
strony Wykonawcy (L). 

 

2 osoby

3 osoby:

 

Liczba spotkañ roboczych 
z zespoùem projektowym 
w siedzibie 
Zamawiaj¹cego (S). 
 

O�wiadczenie oferenta: 
O�wiadczamy, ¿e zapoznali�my siê 
wszelkie elementy okre�lone w Zapytaniu

Imiê i Nazwisko osoby 
upowa¿nionej do zùo¿enia 
oferty 

 

Stanowisko sùu¿bowe  

Dane kontaktowe: Telefon, 
e-mail 

 

Data i podpis  

 

II.  O�wiadczenia: 
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oceny i wyboru oferty 

 
 
 
 
 
 

Okres gwarancji (w mies.): 

TAK  

TAK  

przedmiotu zamówienia: 

 

2 osoby:  

3 osoby: 

 

Jedno spotkanie w tygodniu w siedzibie Zamawiaj¹cego   
Dwa spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiaj¹cego

O�wiadczamy, ¿e zapoznali�my siê z Zapytaniem ofertowym 1/12/2017/1.4.i nasza oferta zawiera 
Zapytaniu ofertowym 1/12/2017/1.4. 

 

 

 

 

 

2 
Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 � 2020 

NIE  

NIE  

Jedno spotkanie w tygodniu w siedzibie Zamawiaj¹cego    
spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiaj¹cego 

i nasza oferta zawiera 
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1. O�wiadczam/o�wiadczamy*, ¿e zapoznali�my siê z tre�ci¹ Zapytania Ofertowego
do niego zastrze¿eñ oraz uzyskali�my konieczne informacje i wyja�nienia do

2. O�wiadczam/o�wiadczamy*, ¿e uwa¿am/y siê za zwi¹zanych niniejsz¹ ofert¹ na czas wskazany w
Ofertowym1/12/2017/1.4. 

3. O�wiadczam/o�wiadczamy, ¿e w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowi¹zujê/zobowi¹zujemy siê do 
zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj¹cego.

4. O�wiadczam/y, ¿e sposób reprezentacji spóùki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest nastêpuj¹c
(Wypeùniaj¹ jedynie przedsiêbiorcy skùadaj¹cy wspóln¹ ofertê 

�������������������.................................................................................

5. O�wiadczam/y, ¿e za wyj¹tkiem informacji i dokumentów zawar
niniejsza oferta jest jawna oraz wszelkie zaù¹czniki w niej s¹ jawne i nie zawieraj¹ informacji stanowi¹cych 
tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. O�wiadczam/y, ¿e cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty zwi¹zane z

7. O�wiadczamy, ¿e informacje zawarte w niniejszej ofercie oraz zaù¹cznikach do niej s¹
faktycznym i prawnym. 

8. O�wiadczam/y, ¿e jestem/jeste�my / nie jestem/nie jeste�my * pùatnikiem podatku VAT. 

9. O�wiadczam/y, ¿e nie zalegam/y z opùacaniem podatków, opùat oraz skùadek na
spoùeczne lub ¿e uzyskaùem/uzyskali�my zgodê na
pùatno�ci. 

10. Ofertê wraz ze wszystkimi wypeùnionymi zaù¹cznikami do zapytania ofertowego skùadam/y na ��........... kolejno 
ponumerowanych stronach. 

 

 

   
(czytelny podpis/podpis i piecz¹tka Wykonawcy /peùnomocnika)
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o�wiadczamy*, ¿e zapoznali�my siê z tre�ci¹ Zapytania Ofertowego1/12/2017/1.4.
do niego zastrze¿eñ oraz uzyskali�my konieczne informacje i wyja�nienia do przygotowania oferty.

O�wiadczam/o�wiadczamy*, ¿e uwa¿am/y siê za zwi¹zanych niniejsz¹ ofert¹ na czas wskazany w

amy, ¿e w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowi¹zujê/zobowi¹zujemy siê do 
zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj¹cego. 

O�wiadczam/y, ¿e sposób reprezentacji spóùki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest nastêpuj¹c
Wypeùniaj¹ jedynie przedsiêbiorcy skùadaj¹cy wspóln¹ ofertê - spóùki cywilne lub konsorcja

�������������������................................................................................. 

O�wiadczam/y, ¿e za wyj¹tkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
niniejsza oferta jest jawna oraz wszelkie zaù¹czniki w niej s¹ jawne i nie zawieraj¹ informacji stanowi¹cych 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

ena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty zwi¹zane z powy¿szym zamówieniem. 

O�wiadczamy, ¿e informacje zawarte w niniejszej ofercie oraz zaù¹cznikach do niej s¹

, ¿e jestem/jeste�my / nie jestem/nie jeste�my * pùatnikiem podatku VAT. 

, ¿e nie zalegam/y z opùacaniem podatków, opùat oraz skùadek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
spoùeczne lub ¿e uzyskaùem/uzyskali�my zgodê na zwolnienie, odroczenie lub roz

Ofertê wraz ze wszystkimi wypeùnionymi zaù¹cznikami do zapytania ofertowego skùadam/y na ��........... kolejno 

    
  ................................................................

(czytelny podpis/podpis i piecz¹tka Wykonawcy /peùnomocnika)
 

 

3 
Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno�l¹skiego 2014 � 2020 

1/12/2017/1.4. i nie wnosimy 
przygotowania oferty. 

O�wiadczam/o�wiadczamy*, ¿e uwa¿am/y siê za zwi¹zanych niniejsz¹ ofert¹ na czas wskazany w Zapytaniu 

amy, ¿e w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowi¹zujê/zobowi¹zujemy siê do 

O�wiadczam/y, ¿e sposób reprezentacji spóùki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest nastêpuj¹cy 
lub konsorcja): 

 

 stronach nr od �.. do �.. � 
niniejsza oferta jest jawna oraz wszelkie zaù¹czniki w niej s¹ jawne i nie zawieraj¹ informacji stanowi¹cych 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

powy¿szym zamówieniem.  

O�wiadczamy, ¿e informacje zawarte w niniejszej ofercie oraz zaù¹cznikach do niej s¹ zgodne ze stanem 

, ¿e jestem/jeste�my / nie jestem/nie jeste�my * pùatnikiem podatku VAT.  

ubezpieczenie zdrowotne lub 
zwolnienie, odroczenie lub rozùo¿enie na raty zalegùych 

Ofertê wraz ze wszystkimi wypeùnionymi zaù¹cznikami do zapytania ofertowego skùadam/y na ��........... kolejno 

................................................................ 
(czytelny podpis/podpis i piecz¹tka Wykonawcy /peùnomocnika) 


