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Załącznik nr 2  
do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

na dostarczenie, instalację i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami w 

Przedsiębiorstwie Zamawiającego 

z dnia _____________ r. 

 

1. Nazwa (firma):…………………………………………………………….. 

adres Wykonawcy:………………………………………………………. 

NIP:………………………………………………………………………………. 

REGON:………………………………………………………………………… 

Numer rachunku bankowego:……………………………………… 

Tel./fax:………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:………………………………………………………………. 

2. Oferujemy: 

Wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 

Ogółem za cenę netto……………………………….PLN 

W tym: 

 

Etap II za cenę netto: ___________________ 

Etap III za cenę netto: ___________________________ 

 

Ogółem za cenę brutto……………………………..PLN 

W tym: 

Etap II za cenę brutto: ___________________ 

Etap III za cenę brutto: ___________________________ 

 

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i 

uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, 

wszelkie ewentualne cła, podatki itp. 

Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: 

___________________ miesięcy 

Udzielenie asysty na przedmiot zamówienia na okres: 

___________________ miesięcy 

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

………………………. 
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……………………….. 

5. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu wymogów formalnych: 

 

Oświadczam/y, iż: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie pozostaję w stosunku pracy z Zamawiającym; 

3) nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym; 

 

…………………………………… 

/data i podpis/ 

6. Ofertę (wraz z załącznikami) składamy na ……... ponumerowanych stronach. 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2 

8. Nie uczestniczę/ymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako 

Wykonawca.  

9. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30-u dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

10. Posiadam/y uprawnienia/zezwolenia do wykonywania działalności określonej zamówieniem. 

11. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/emy się do podpisania umowy 

zgodnej w warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym w terminie i w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w 

Zapytaniu ofertowym. 

13. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

14. Zbiorcza tabela parametrów oferty 

 Cena brutto  Gwarancja Asysta 

 PLN Miesiące Miesiące 

 

Wartość 

 

   

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 
lub  art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie) 
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*niepotrzebne skreślić. 

 

………………………. dnia………….    ……………………………………………………… 

      (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania 

       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
  



 
 
 
 
 

 

MBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie 

NIP: 6292330700     REGON: 240304814     KRS: 0000769850      BDO: 000283687 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

  +48 32 720 33 00               biuro@mbc.pl               www.mbc.pl 

 

Tabela parametrów technicznych – Załącznik do Oferty 
 
 

 
 
 
 
 

 

L.

p. 

Oprogramowanie / 

Analiza 
Producent/Model/Rodzaj 

Cena jednostkowa 

brutto w PLN 

Liczba 

sztuk 

Wartość brutto 

PLN 

1.      

2.      


