Załącznik nr 7 do SIWZ

MODR 27/2013

(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................................................
NIP:

……………………………………

REGON:

……………………………………

Tel.

……………………………………

Fax.

……………………………………

e-mail:

……………………………………

/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie i wdrożenie świadczenia e-usług w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy,
iż:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości: ............................................ zł
brutto, słownie zł brutto: ................................................................................................................................,
w tym należny podatek VAT …….. %.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:
a) do końca I kwartału 2014 r. – etap I zamówienia (analiza przedwdrożeniowa systemu formularzy
elektronicznych, mapowanie procesów dla systemu formularzy elektronicznych, analiza przedwdrożeniowa dla
portalu informacyjnego, analiza przedwdrożeniowa dla portalu sprawozdawczego, mapowanie procesów dla
portalu sprawozdawczego)
b) do końca III kwartału 2014 r. – etap II zamówienia (oprogramowanie umożliwiające tworzenie
szablonów dokumentów, przygotowanie 80 formularzy, wdrożenie systemu formularzy elektronicznych,
wdrożenie systemu dla portalu informacyjnego, wdrożenie systemu dla portalu sprawozdawczego)
c) do końca IV kwartału 2014 r. – etap III zamówienia (testy systemu formularzy elektronicznych,
wdrożenie systemu edukacyjnego, zasilenie systemu wiedzą, testy dla portalu informacyjnego, testy dla portalu
sprawozdawczego oraz wdrożenie wytypowanych pracowników Zamawiającego do obsługi wybudowanego
systemu).
3. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem i warunkami
gwarancji, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
6. Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ................................ w formie
.................................................................... Potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium stanowi
załącznik do złożonej oferty.
Zwrotu wadium należy dokonać na nr rachunku bankowego: .................................................................
……………………………………………………………………………………………………
7. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem
umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
9. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia powierzymy podwykonawcom: (wypełnić jeżeli
dotyczy)
a) ……………………………………………………………………………………..……;
b) ……………………………………………………………………………………….….;
c) ……………………………………………………………………………….…………..
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …...... do …...... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
13. Oferta została złożona na …..... stronach, kolejno ponumerowanych od nr …….... do nr ……....

______________________________________
podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

