Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Zapytanie ofertowe Nr 1217187
W odpowiedzi na
z dnia
14.11.2019r.
dotyczące dostawy Ggraphical User Interface do specjalistycznego oprogramowania do analiz/projektowania łodzi, składamy poniższą ofertę:

Dane oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
NR KRS / EDG:
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Parametry oferty
Data przygotowania oferty:
Data ważności oferty:
Przedmiot zamówienia
Zamawiający:

WATER SPORT EQUIPMENT GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka
komandytowa, ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa.

Przedmiot zamówienia:

wg opisu Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym Nr 1217187 z dnia 14.11.2019r.
Proszę zaznaczyć:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zakresem
Przedmiotu Zamówienia i niniejszy Przedmiot Zamówienia
akceptujemy.

TAK

NIE

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty

Cena dostawy Przedmiotu Zamówienia

Czas dostawy Przedmiotu Zamówienia

Całkowita cena netto pozyskania - w okresie realizacji Projektu - dostępu do przedmiotu zapytania
ofertowego, wraz z kosztami dostawy oraz wszelkich czynności niezbędnych do jego użytkowego
uruchomienia
Waluta ceny netto
Wartość liczbowa ceny netto
(obowiązująca w kraju pochodzenia
Wykonawcy)

Liczba dni od daty zawarcia umowy, w czasie których Wykonawca dostarczy przedmiot zapytania
ofertowego

Oświadczenia oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Pzp) lub innego równoważnego dokumentu wydanego
przez właściwy organ kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Oświadczam(y), że Wykonawca nie jest powiązany
osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej
lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Proszę zaznaczyć:
a. w zapewnianiu dostaw na rzecz minimum 3 klientów, firm lub instytucji będących odbiorcami
oferowanego przez Wykonawcę GUI
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ dane identyfikacyjne odbiorcy oferowanego GUI (nazwa)
1/

2/

3/
2/ dane identyfikacyjne specjalistycznego oprogramowania do analiz/projektowania łodzi,
na potrzeby którego wykorzystano oferowane GUI (nazwa / typ)
1/

2/

3/
3/ adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie informacji
1/
Oświadczam(y), że Wykonawca posiada
udokumentowane kompetencje:

2/

3/
b. w zapewnianiu dostaw na rzecz minimum 3 projektów badawczych lub badawczo –
rozwojowych, na rzecz których Wykonawca realizował dostawy dowolnego oprogramowania
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ dane identyfikacyjne projektu badawczego / badawczo-rozwojowego (numer, tytuł)
1/

2/

3/

2/ adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie informacji
1/

2/

3/

Oświadczam(y), że Wykonawca w ramach oferty
gwarantuje sposoób realizacji usługi/dostawy korzystnej z
punktu widzenia ochrony środowiska poprzez
zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii, itp. niezbędnych do realizacji ww.
usługi/dostawy.

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

Oświadczam(y), że Wykonawca w ramach oferty
gwarantuje dostępność do gwarancji / serwisu
Przedmiotu Zamówienia na warunkach opisanych w części
„Opis przedmiotu zamówienia” przez okres realizacji
Projektu, określony szczegółowo datami w zawartej przez
Zamawiającego umowie o dofinansowanie Projektu w
ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac
B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

Oświadczam(y), że Wykonawca udostępnia
Zamawiającemu, w ramach oferty, na 7 dni bezpłatną
wersję testową/demonstracyjną Przedmiotu Zamówienia,
umożliwiającą Zamawiającemu potwierdzenie spełnienia
wymagań funkcjonalnych określonych w części „Opis
przedmiotu zamówienia”.

TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ sposób udostępnia wersji testowej/demonstracyjnej Przedmiotu Zamówienia (metoda
udostępnienia / lokalizacja)
1/

Proszę zaznaczyć:
Oświadczam(y), że Wykonawca akceptuje warunki
odrzucenia oferty opisane w treści Zapytania ofertowego.

Imię i nazwisko osoby wystawiającej ofertę:

Stanowisko służbowe:
Data i podpis:

TAK

NIE

