Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………
pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

……………………………………………………………
miejscowość, data

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................
NIP Wykonawcy.......................................................................................................................
Adres Wykonawcy....................................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość .................................................................................................
Województwo...........................................................................................................................
Tel. / Fax: .................................................................................................................................
e-mail:.........................................................................................................................................

Przystępuję do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia 6 licencji fabrycznie
nowego oprogramowania MAXQDA Analytics Pro (Non-Profit, Single-User licence, Perpetual),
w najnowszej dostępnej stabilnej wersji (licencja wieczysta) w ramach realizowanego projektu pt.:
„Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych
i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego
programowania polityki rozwoju (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta 18.06.2021 r.,
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się
rynków GOSPOSTRATEG”.
Składam ofertę, zgodnie z poniższymi warunkami:
1.

Oferuję realizację dostawy za kwotę netto ……………. zł (słownie: ………………………………… złotych) + VAT…….. % tj.
…….…. zł (słownie: ………………………………... złotych), co stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie:
……….…………………. złotych) w terminie …………… .

2.

Deklaruję związanie ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3.

Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający
i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego
zamówienia.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością przy
zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału i innymi
postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

4.
5.
6.
7.
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8.
9.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na realizację zamówienia w terminie
określonym w ogłoszeniu.
Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny
i prawny na dzień sporządzenia oferty.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne z zakresu przetwarzania danych osobowych wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).
12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………..
tel.: ………………… ,
mail: ……………… .

.....................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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