
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

 
     ul. Rząsawska 40 

     42-209 Częstochowa 

Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 
DANE OFERENTA 

1.  Nazwa składającego ofertę  

2.  Regon  

3.  NIP  

4.  Nr KRS lug EDG  

5.  
Adres: (ulica, nr domu, nr mieszkania,  
kod, miejscowość) 

 

6.  Adres e-mail:  

7.  
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w 
sprawie oferty oraz informacje ułatwiające 
kontakt z tą osobą (nr telefonu, e-mail): 

 

 
OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmuję bez 
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 

2. Oświadczam, iż jestem w stanie zrealizować zamówienie oraz, że spełniam wymagania wobec 
oferenta zawarte w punkcie II Przedmiot zamówienia. 

3. Oświadczam, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany  
w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że koszty wskazane w ofercie stanowią koszt całkowity usługi i dostawy opisanej 
w zapytaniu Ofertowym w p. II Przedmiot zamówienia . 

5. Oświadczam, iż nie jestem podmiotem powiązanym  z Wyższą Szkołą Zarządzania osobowo lub 
kapitałowo.  

Poprzez wzajemne powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Wyższą Szkołą Zarządzania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej 
Szkoły Zarządzania lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Zarządzania czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez zamawiającego. 

 
 
 
 

………………………………..……..  
Miejscowość, data  

…………………..……………………..  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu składającego  
ofertę  
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OFERTA 
 

1. 
Cena oprogramowania (koszt licencji na oprogramowanie 
(w złotych brutto) 

 

2. 
Czas* objęcia gwarancją wdrożonego systemu (warunki 
gwarancji w miesiącach) 

 

3. 
Czas** usuwania usterek systemu (warunki serwisu 
pogwarancyjnego w dniach) 

 

4. 
Czas** dostarczenia aktualizacji po zmianach 
ustawodawczych (warunki za aktualizację systemu 
po wdrożeniu w dniach) 

 

5. 
Koszt za jeden rok opieki eksploatacyjnej i autorskiej nad 
systemem (w złotych brutto) 

 

6. 
Koszt szkoleń personelu WSZ (w złotych brutto; 
użytkowników oraz 1 administrator) 

 

* czas wyrażony w miesiącach 
** czas wyrażony w dniach roboczych 

 
 
 

Załączniki do Formularza Ofertowego Wykonawcy  
stanowiące integralną część oferty to: 

 
1) Odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia). 
2) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (kopia). 
3) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kopia). 
4) Referencje (co najmniej dwa wdrożenia w uczelniach wyższych). 

 
(dokumenty wskazane w pkt. 1-4 muszą być potwierdzone  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
opatrzone datą poświadczenia oraz podpisem);  

 

 

 

 

………………………………..……..  
Miejscowość, data  

…………………..……………………..  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu składającego  
ofertę  

 


