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_______________, dnia ___________________ 
__________________________ 
      pieczęć firmowa wykonawcy 

OFERTA 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr MAB-040-2/19 Z DNIA 11.12.2019 r. dotyczące: 

Dostawy oprogramowania do projektowania układów elektronicznych oraz płytek PCB. 

składam ofertę następującej treści: 
1. Oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za: 

cena netto:  ___________  (słownie: ___________________________________________________)  
cena brutto:  ___________  (słownie: ___________________________________________________) 
Oferowany okres udzielonej licencji: ___________  lata/lat od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia [kryterium punktowane dodatkowo]. 
[Wykonawca jest zobowiązany udzielić licencji na okres co najmniej 2 lat. Brak podania przez wykonawcę okresu udzielonej licencji 
będzie traktowany przez Zamawiającego jako zaoferowanie licencji na najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres, tj. na 2 
lata.] 

2. Termin  realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin obejmuje potwier-
dzone protokolarnie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych licencji, upo-
ważnień, oświadczeń, kluczy, itp. elementów niezależnie od formy ich funkcjonowania umożliwiających 
Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że: 

1) zapoznaliśmy się z projektem umowy na dostawę oprogramowania załączonym do zapytania 
ofertowego i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z projektem umowy w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego, 

2) akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, 
3) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obo-

wiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, 
4) posiadamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia, a także dysponu-

jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia, 

5) jesteśmy w  dobrej sytuacji  ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie 
zamówienia, w tym w szczególności nie otwarto wobec nas likwidacji, nie wszczęto postępo-
wania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani nie otwarto postępowania restruktury-
zacyjnego, 

6) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozy-
skałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowa-
niu 

7) jesteśmy związani ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
3. Ofertę niniejszą składam na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) formularz RODO, 
2) __________________________________________________________________________. 

5. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i za-
wiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi zamawiający. 
 

 
_________________________ 

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawcy 


