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Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

 

Dąbrowa Górnicza, dnia ……………………………. 

 

Wykonawca (pieczęć):  

OFERTA 

Na zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu rekrutacyjnego i wdrożenie systemu 

rekrutacyjnego, zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu bibliotecznego i wdrożenie 

systemu bibliotecznego na zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu Platforma edukacyjna 

i wdrożenie systemu „Platforma edukacyjna”; na zakup systemu zabezpieczeń woluminów w 

technologii RFID HF i ich wdrożenie. 

w ramach projektu pt. „WSPS – w każdym calu dostępni” w ramach Działania 3.5 

Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, nr naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Nr postępowania 11/2022/ WSPS- w każdym calu dostępni/POWER 3.5  z dnia 8 sierpnia  2022 

r. 

 

Wykonawca, pieczęć: 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

ul. Kościelna 6 

41-303 Dąbrowa Górnicza  

 

II. Dane Wykonawcy / Wykonawców: 

1. Nazwa  

2. Adres  

3. NIP  

4. KRS  

5. 
Osoba do kontaktu: 

(Imię i nazwisko, telefon, e-mail) 
 

 

III. Cena całkowita brutto za wykonanie zamówienia wynosi: ……………………………. 

(słownie: ………………………………….……… ) zł, obliczona zgodnie z kosztorysem: 
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L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

LICZB

A 

JEDNO

STEK 

CENA 

JEDNO

STKOW

A 

NETTO 

CENA 

NETTO 
 

CENA 

BRUTTO 

Systemy informatyczne 

1 
Udzielenie licencji do Platformy 

edukacyjnej 
1 

 
  

2 Wdrożenie Platformy edukacyjnej 1    

3 
Udzielenie licencji do Systemu 

Rekrutacyjnego 
1    

4 Wdrożenie Systemu Rekrutacyjnego 1    

5 
Udzielenie licencji do Systemu 

Bibliotecznego 
1    

6 Wdrożenie Systemu Bibliotecznego 1    

7 

Zakup i montaż  urządzeń nadawczo-

odbiorczych oraz systemu zabezpieczeń  

woluminów w technologii RFID  i ich 

wdrożenie 

1    

ŁĄCZNIE CENA  

 

IV. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.  

V. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym. 

VI. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

VII. Oświadczamy, iż wobec mnie/nas nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

Oświadczamy, że bezprawnie nie  wpływałem/liśmy lub nie próbowaliśmy  wpłynąć na 

czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mi przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VIII. Oświadczam, że przyjmuję termin realizacji zamówienia 

IX. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

Lp. Nazwa podwykonawcy1 Część zamówienia 

1.   

...   

 

X. Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu……………………………….. 

XI. Poziom gotowości systemu…………………………(liczba funkcjonalności) 

Do oferty załączam (wymienić wszystkie załączniki): 

 ………………………………………….………. 

 ………………………………………………….. 

                                                 
1 Jeżeli  jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców. 



 

 

Strona 3 z 3 

 

 ………………………………………………….. 

 

.…………………………………................................................... 

(podpis upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 


