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Załącznik nr 1 

OFERTA 

Ja/My niżej podpisani:  

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

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

działający w imieniu: 

……………………………….…………………….. (nazwa i adres Wykonawcy),  

……………………………….…………………….. (adres korespondencyjny, telefon, fax, e-mail), 

składamy niniejszą ofertę na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla projektu 

"Usprawnienie procesu realizacji zamówień dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B" 

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 17 marca 2014 r. 

 

 za prace wdrożeniowe wraz z usługami gwarancyjnymi: 

za cenę netto: .............................................. zł, 

plus podatek VAT ...... %, tj. .......................... zł, 

tj. cena brutto: .............................................. zł,  

(słownie:........................................................................................................................................................). 

 

 za usługi szkoleniowe: 

za cenę netto: .............................................. zł, 

plus podatek VAT ...... %, tj. .......................... zł, 

tj. cena brutto: .............................................. zł, 

(słownie:........................................................................................................................................................). 

 

 



 

 

 

          

           

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 

 

  

 

ELBUDEX Sławomir Krawczyk 
Siedziba firmy: ul. Sikorskiego 17; 25-434 Kielce; NIP 9590939006; tel. +41 332-86-60; fax: 41 368-60-56; elbudex@elbudex.com.pl 

 

 za implementacje narzędzia informatycznego służącego Elektronicznej Wymianie Danych w 

standardzie EDI 

za cenę netto: .............................................. zł, 

plus podatek VAT ...... %, tj. .......................... zł, 

tj. cena brutto: .............................................. zł,  

(słownie:........................................................................................................................................................). 

 za prace wdrożeniowe z usługami gwarancyjnymi i usługi szkoleniowe oraz implementacje narzędzia 

informatycznego służącego Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI łącznie: 

za cenę netto: .............................................. zł, 

plus podatek VAT ...... %, tj. .......................... zł, 

tj. cena brutto: .............................................. zł,  

(słownie:........................................................................................................................................................). 

Niniejszym:  

1. potwierdzamy gotowość świadczenia usług objętych Zapytaniem Ofertowym, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,  

2. wyrażamy zgodę na warunki wykonywania przedmiotu zamówienia wynikające z Umowy Wdrożeniowej, 

która stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, 

3. potwierdzamy okres związania niniejsza Ofertą wynoszący 30 dni od daty jej złożenia. 

 

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

            miejscowość i data 

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

        Pieczęć i podpis Wykonawcy  

                       lub  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


