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…............................................................. 
          (piecz�� Wykonawcy) 

 

 

OFERTA 

Nawi�zuj�c do zaproszenia do składania ofert na: 

„Wykonanie lub dostaw� oraz wdro�enie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj�cego 
elektroniczn� obsług� klienta poprzez wykorzystanie nowoczesnych narz�dzi ICT.” 

dla Adad Systems Anna Podsiadło, 91-223 Łód�, Morgowa 4 (siedziba: 91-164 Łód�, Cebertowicza 51). 

1. Oferujemy wykonanie cało�ci/cz��ci ** zamówienia na sum� netto: 

........................................................................ PLN + VAT .....……….................…….   PLN 
 

razem słownie: 
………………………………………………………………………………………………....... 
 

W tym w kwotach netto: 
a) eSklep on-line: …………………………………………………………………… PLN  

 
b) eBOK: …………………………………………………………………………..... PLN  

 

c) forum on-line: …………………………………………………………………….. PLN 
 

d) CMS: ……………………………………………………………………………... PLN 
 

e) CRM: ……………………………………………………………………………... PLN 

2. Deklarujemy wykonanie zintegrowanego systemu informatycznego w technologii  

............................................................……………………………………………………………… 

3. Deklarujemy wykonanie oraz wdro�enie zintegrowanego systemy informatycznego w terminie  

................…....................... dni roboczych do dnia ………………..........................…………........ . 

4. Deklarujemy, �e na dostarczone oprogramowanie udzielamy gwarancji na okres *.................... 
miesi�cy licz�c od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiaj�cego. 
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5. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z opisem przedmiotu zamówienia oraz, �e otrzymali�my 
wszelkie informacje niezb�dne dla wła�ciwego wykonania zamówienia. 

6. O�wiadczamy, �e przenosimy / nie przenosimy ** prawa autorskie do dokumentów i 
oprogramowania �ródłowego powstałego w wyniku realizacji projektu. 

7. Dodatkowo oferujemy  

……………………………………………………………………………………………...……. 

8. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych z ofert� przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9. O�wiadczamy, �e posiadamy uprawnienia do wykonywania działalno�ci stanowi�cej przedmiot 
niniejszego zamówienia. 

10. O�wiadczamy, �e dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym 
do wykonania zamówienia. 

11. O�wiadczamy, �e znajdujemy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantuj�cej wykonanie 
niniejszego zamówienia. 

(*) nie mniej ni� 12 miesi�cy 

(**) niepotrzebne skre�li� 

 

Zał�cznikami do niniejszej oferty s�: 
1. Zał�cznik nr 3 : Specyfikacja rzeczowo-finansowe realizacji projektu 
2. Zał�cznik nr 4 : O�wiadczenie o statusie Wykonawcy 
3. Proponowany projekt umowy dostawy/wykonania 

 

 

 

…............................................................. 
(Miejscowo��,  data) 

….........…....................................................... 
(piecz�� i podpis osoby uprawnionej do składania 

o�wiadcze� woli w imieniu Wykonawcy) 





