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                                                                                     Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

……………………………………….. 

         Wykonawca 

 

….………………………, dn. ………………… 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dotyczący stworzenia narzędzia informatycznego do obsługi sprawozdawczości dla 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: 

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

REGON: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

nr tel. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 21 kwietnia 2021 roku w przedmiocie 

stworzenia narzędzia informatycznego do obsługi sprawozdawczości dla Wielkopolskiego 

Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oświadczam (-y), że: 

1) Zobowiązuję (-emy) się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu 

ofertowym w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku zgodnie z poniższym 

podziałem realizowanych prac: 
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Lp. Opis zadania cena netto podatek VAT cena brutto 

1 

Przygotowanie oprogramowania oraz 
dokumentacji (prosimy o podanie 
szacunkowej kwoty w PLN) 

   

2 

Przeprowadzenie szkolenia dla 
pracowników WFR w siedzibie WFR lub [w 
przypadku wystąpienia ryzyk 
epidemicznych] w formie zdalnej (prosimy 
o podanie szacunkowej kwoty w PLN) 

   

3 

Dodatkowe wsparcie w okresie wdrożenia 
oraz w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
od wdrożenia, w tym przeprowadzenie 
testów i pierwszego uruchomienia 
środowiska produkcyjnego 
(prosimy o podanie szacunkowej kwoty w 
PLN za godz. wsparcia) 

   

4 

Rozbudowa aplikacji (opcjonalnie) 
(prosimy o podanie szacunkowej kwoty w 
PLN za godz. prac programistycznych) 

   

5 

Koszt gotowości do świadczenia wsparcia 
serwisowego po zakończeniu okresu 
wdrożenia w formie rozpoczęcia usuwania 
błędu w poniższych wariantach (prosimy o 
podanie kosztu miesięcznego w PLN): 

   

 - w ciągu 24 godzin    

 - w ciągu 48 godzin    

 - w ciągu 72 godzin    

 

2) Posiadam (-y) odpowiednie doświadczenie programistyczne oraz zaplecze 

informatyczne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, należycie 

wykonałem (-liśmy) lub wykonuję (-emy) lub potencjał kadrowy, którym dysponuję i który 

będzie realizował zamówienie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na 

samodzielnym zbudowaniu aplikacji informatycznej na rzecz podmiotów, dysponujących 

co najmniej 25 stanowiskami komputerowymi oraz co najmniej jedną usługę polegającą 

na zapewnieniu wsparcia merytorycznego w zakresie eksploatacji i rozbudowy 

narzędzia informatycznego przez okres co najmniej jednego roku. 

3) Akceptuję (-emy) warunki płatności – zgodnie z postanowieniami wskazanymi  

w Zapytaniu ofertowym; 

4) Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu 

ofertowym - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert; 

5) Zapoznałem (-liśmy) się z warunkami realizacji zamówienia i przyjmuję (-emy) je bez 

zastrzeżeń; 

6) Nie jestem (-śmy) powiązany (-i) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 

7) Zobowiązuję się do przedłożenia wzoru Umowy lub Istotnych Postanowień Umowy 
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opracowanych z uwzględnieniem warunków brzegowych określonych w Załączniku nr 1 

do Zapytania ofertowego  

8) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję (-emy) się do podpisania pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków brzegowych Istotnych 

Postanowień Umowy. 

3) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę składa osoba upoważniona  

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy.* 

 

 

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

podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


