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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa :  ................................................ 
  
siedziba: ................................................ 
     
strona internetowa:  ............................................. 
numer telefonu:  ……........................................ 
numer faksu:   ……. ...................................... 
numer REGON:   ............................................. 
numer NIP:   ............................................. 
 
II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie 
ul. Cegielniana 14 
35-310 Rzeszów 
numer REGON:                650162512 
numer NIP:   795-10-56-506 
strona internetowa:  www.wspia.eu 
 
III. Adres do korespondencji: 
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 
ul. Cegielniana 14 
35-310 Rzeszów, budynek „A” I piętro, pok. 1.17 
 
numer telefonu:  (17) 867 04 00 
numer faksu:   (17) 867 04 99 
numer biura projektu:  (17) 867 04 89  kom. 514 194 899 
 
IV. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 
 

Nawiązując do Zapytania ofertowego 1/K097/2017 z dnia 30.06.2017r. na zakup wraz 

z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb prowadzenia 

zajęć z zakresu Marketingu Internetowego. KOD CPV 48000000-8 (Pakiety oprogramowania  

i systemy informatyczne) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymogami specyfikacji do zamówienia za cenę: 

http://www.wspia.eu/
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Część 1. Pakiet programów do obróbki grafiki – 2 szt. Licencja na minimum 3 lata 

 

Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................) 

 
 

Część 2. Pakiet programów do obróbki grafiki – 10 szt. licencja wieczysta z zapewnieniem 

darmowej aktualizacji produktu do najnowszej wersji przez okres minimum 3 lat od daty 

zakupu. 

 
Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................) 
 
 
Część 3. Program do analiz statystycznych – 1 szt. Bezterminowa licencja edukacyjna na 
użytkownika dla uczelni wyższych. 
 
Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................) 
 
 
Część 4. Program (abonament) do analizy treści internetowych 1 szt. (konto dostępowe). 

Licencja na minimum 3 lata. 

 
Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
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(słownie: .....................................................................................................................) 
 
 
Część 5. Program (abonament) do analizy treści internetowych – 1 szt.(konto dostępowe) 

Licencja na minimum 3 lata. 

 
Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................) 
 
 
Część 6. Zakup licencji do banku grafik -–1 szt. (konto dostępowe) – minimum 2000 

kredytów). Licencja na minimum 3 lata. 

 
Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................) 
 
 
Część 7. Zakup licencji do narzędzi do e-mail marketingu – 1 szt. (konto dostępowe-  
minimum 500 000 kredytów). Licencja na minimum 3 lata 
 
Cena oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................) 
 
 
Łączna wartość oferty: 
wartość netto.............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................zł 
wartość brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ................................................................................................................
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Przedmiot zamówienia „Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego oprogramowania komputerowego dla potrzeb prowadzenia 
zajęć z zakresu Marketingu Internetowego: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość 
szt. 

Udzielana 
licencja  

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość  
netto (zł) 

 

Podatek 
VAT (zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

Nazwa oferowanego produktu 
(marka, model, opis parametrów 

technicznych) 

1 
Pakiet programów do obróbki 
grafiki                                     
Licencja na minimum  3 lata 

 
2 szt.  

     

2 

Pakiet programów do obróbki 
grafiki  
Licencja wieczysta z 
zapewnieniem darmowej 
aktualizacji produktu do 
najnowszej wersji przez okres 
minimum 3 lat od daty 
zakupu. 
 

 
10 szt.   

     

3 

Program do analiz 
statystycznych       
Bezterminowa licencja 
edukacyjna na użytkownika 
dla uczelni wyższych. 

1 szt.   
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4 
Program (abonament) do 
analizy treści internetowych 
Licencja na minimum 3 lata 

1 szt. (konto 
dostępowe)  

     

5 
Program (abonament) do 
analizy treści internetowych 
Licencja na minimum 3 lata 

1 szt. (konto 
dostępowe)  

     

6 
Zakup licencji do banku grafik  
Licencja na minimum 3 lata. 

1 szt. (konto 
dostępowe) 
– minimum 

2000 
kredytów 

 
     

7 
Zakup licencji do narzędzi do 
e-mail marketingu                
Licencja na minimum 3 lata 

1 szt.(konto 
dostępowe-  

minimum  
500 000 

kredytów) 

 
     

 
………..…………………………….   

  

             podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Oświadczenie Wykonawcy: 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach.  
4. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  
5. Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

6. Wykona przedmiot zamówienia w terminie do: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy. 
7. Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczane produkty. 
8. Reklamacje będą załatwiane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. Załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń  

i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełnia 
wszelkie warunki wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 
 

V. Dokumenty załączone do oferty: 
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy:  
 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
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VI. Zastrzeżenie Wykonawcy o tajemnicy przedsiębiorcy: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę i nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
VII. Osoby ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .................... 
.......... ..........do reprezentowania w postępowaniu 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .................... 
.......... .......... do reprezentowania w postępowaniu 

 
 

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

Miejsce i data        podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 

 


