…………………., dnia ............ 2021 r.

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz

NIP

REGON

Numer telefonu

. e-mail:

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa, montaż, instalacja oraz integracja z użytkowanym systemem bibliotecznym Sowa SQL
Premium książkomatu zewnętrznego dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej
składam niniejszą ofertę:
1. Oferujemy

realizację
zł,

zamówienia

za

wynagrodzenie

na

łączną

cenę

brutto

(słownie:
zł)

określoną na podstawie poniższej specyfikacji ilościowo-wartościowej:
p.
Nazwa i opis elementu zamówienia

1.

2.

3.

Dostawa Książkomatu zewnętrznego z funkcją
obsługi wypożyczeń i zwrotów zbiorów
A) Wymiary [szer. x głęb. x wys.]
całkowite urządzenia……………………….…
ilość skrytek: ........ szt., w tym:
wypożyczenia realizowane do ........ szt. skrytek
zwroty realizowane do ...............szt. skrytek
B) Wymiary modułu [szer. x głęb. x wys.]:
…...……………………………………………
ilość modułów:………………………………...
Oprogramowania ze wszystkimi niezbędnymi
licencjami - dostawa i wdrożenie modułu obsługi
książkomatu w systemie bibliotecznym SowaSQL
Premium oraz protokół SIP-2 lub protokołuł SIP-2
dla integracji urządzenie z systemem bibliotecznym
wraz z polisą serwisową na okres ……. m-cy
( minimum 24 miesiące)
Montaż książkomatu z podłączeniem do przyłączy
instalacyjnych, konfiguracja, uruchomienie,
integracja z systemem bibliotecznym, szkolenie
personelu

1

J. m.
[kpl]

Ilość

kpl

1

kpl

1

kpl

1

Cena netto
[zł]

4.

Oznakowanie graficzne książkomatu(loga,napisy)
według ustalonej z Zamawiającym grafiki

kpl

1

5.

Koszty eksploatacji i utrzymania urządzeni
w okresie.......... m-cy gwarancji (min 24 miesiące)
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT 23%
OGÓŁEM CENA BRUTTO

kpl

1

2. Oświadczamy, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie
ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oferowany okres gwarancji wynosi

miesięcy (wymagany minimalny okres gwarancji 24

miesiące).
4. Oferujemy termin realizacji zamówienia:

dni od dnia podpisania umowy (nie dłużej niż do

15.12.2021r.).
5. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że:
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2) zapoznałem się z treścią umowy i warunkami w niej zawartymi i w przypadku wybrania naszej
oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego,
3) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają ich posiadania,
4) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia,
6) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7) dysponujemy osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.
8. Oświadczamy, że termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
9.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT.
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………..

2

4) ………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………..
6) ………………………………………………………………………………………..

3

.........................................................................................................
Data pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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