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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie systemu klasy ERP”, my niżej 

podpisani:  

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy  

Numer telefonu, faksu:  

Numer NIP:  

Numer REGON:  

Numer konta bankowego:   

Osoby uprawnione do 

kontaktów  

z Zamawiającym: 

 

Imię i nazwisko oraz stanowisko 

osoby podpisującej formularz: 
 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

ofertowego. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się treścią Zapytania i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną wskazaną poniżej: 

4.  
Cena netto 

Kwota podatku 

VAT 
Cena brutto 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

Cena za realizację przedmiotu zamówienia 
 

 
  

 

5. OŚWIADCZAMY, iż oferujemy wykonanie zamówienia w terminie ____* tygodni od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

6. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od _____ 

do_____* niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 
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Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez 

Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane 

informacje bez wzywania do dalszych wyjaśnień. 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Szczególnymi zapisami umowy na realizację 

zamówienia wzorem umowy stanowiącymi Załącznik nr 6 do Zapytania i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Zapytaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania 

ofert. 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: 

________________________________________________________________________* 

10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: ___________________________* 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ______________* kolejno ponumerowanych stronach. 

12. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________, dnia _____________ 2017 r.    ________________________________ 

     (podpis Wykonawcy) 

* odpowiednio uzupełnić. 


