
 
OFERTA CENOWA 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................. 

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

Telefon: .............................................................................................................................................. 

E-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:  .............................................................. 

 

 

e-commerce partners sp. z o.o. 

42-280 Częstochowa, ul. Główna 23 

 

Przystępując do postępowania  ZAM/01/2017  

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego informatycznego systemu zarządzania firmą, 

w tym: 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu integracji z siecią franczyzową 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora 

- Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w 

zapytaniu ofertowym za cenę netto  …………………………………. zł, 

(Słownie:.................................................................................................................... złotych 

netto) 

 

W tym: 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu integracji z siecią franczyzową: ………………………… zł netto 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami: ………………………… zł netto 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora: ………………………… zł netto 

- Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów: ………………………… zł netto 

 

2.  Oświadczam, że w cenie netto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. Oświadczam, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z 

zapytaniem ofertowym; 

2) zapoznałem/łam się z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia; 

3) akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym czas związania ofertą, 

4) spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

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

                                   (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 



 
 

Załącznik nr 1 do  

OFERTY CENOWEJ 

 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia: ZAM/01/2017 

ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko):  ………………………………………………………………………... 

w imieniu: 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................. 

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

 

oświadczam, że spełniam  warunki określone przez Zamawiającego dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności niezbędną, wymaganą wiedzę z zakresu 

przedmiotu zamówienia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadania statusu osoby zdolnej do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5) Nie jestem powiązany z Zamawiającym w sposób, o którym mowa w rozdziale 7 zapytania 

ofertowego 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności z art.297 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

 

 

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

(miejsce i data)                     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym 

pełnomocnictwie) 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

DO OFERTY CENOWEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 

 

Adres: ................................................................................................................................................. 

 

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

 

WYKAZ  ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Lp. Nazwa zadania Opis zakresu 
zadnia 

termin rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji 

zadania 
wartość netto  

Zamawiający  

(nazwa, adres, 
telefon) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności z art.297 Kodeksu Karnego.  

 

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

(miejsce i data)                     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym 

pełnomocnictwie) 


