Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ

„OFERTA”
(pieczęć Wykonawcy)

Wykonawca .............................................................................................................................
adres ul. ........…………................................................................................................................
kod ……………… miasto ……………………………………………kraj …………………....
nr telefonów ................................................... nr faksu................................................................
adres email (do kontaktów z zamawiającym) …………………..@.............................................
NIP ..................................................................., REGON ………...............................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest
„Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia
oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu” - przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ270-9076/JP/13
1. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ.
2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za łączne wynagrodzenie w kwocie (Co)
................................................................................................................................ zł brutto
(słownie .................................................................... zł brutto), w tym należny podatek
VAT
Według wyliczenia
(podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku):

Lp
Etap

Przedmiot oferty

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto
w PLN

Wartość
brutto w
PLN
(4*5)

Wartość
brutto
w PLN

1

2

3

4

5

6

7

2

I

Koszt etapu I

3

II

Koszt etapu II

4

5

III

24
miesiące

Koszt świadczenia hostingu
przez jeden miesiąc
Część II

24
miesiące

………….

200

………….

Koszt Usług Rozwoju
Systemu z limitem do 200
(dwieście godzin)
roboczogodzin

6

7

Koszt świadczenia serwisu
za jeden miesiąc
Część I

………….
za 1 mc

za 1 mc

roboczogodzin

za 1 godz.

K 5=
..................
K 6=
..................
K 7=
..................

Oferujemy wykonanie całości zamówienia publicznego za
łączne wynagrodzenie w kwocie do:

Co=
.................

3. Oświadczamy, że zaoferowane całkowite wynagrodzenie za wykonanie zamówienia
obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją, w tym także wynagrodzenie za
obsługę techniczną Serwisu, dostawę systemu zarządzania treścią (CMS) wraz
z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego
instalacją, uruchomieniem, integracją, migracją danych i dostosowaniem do obsługi
serwisów internetowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
4. Oświadczamy, że oferowany system będzie wykonany w HTML 5 (K3) - TAK / NIE *
5. Oświadczamy,

że

w

oferowanym

systemie

będzie

wysoki

kontrast,

będący

odwzorowaniem oryginalnej szaty graficznej w kontrastowej kolorystyce (odwzorowanie
1 do 1) (K4) - TAK / NIE *
6. Oferujemy świadczenie gwarancji przez okres 24 miesięcy po podpisaniu protokołu
odbioru Etapu II.
7. Oferujemy świadczenie serwisu przez okres 24 miesięcy po podpisaniu protokołu
odbioru Etapu II.
8. Oferujemy świadczenie hostingu przez okres 24 miesięcy po podpisaniu protokołu
odbioru Etapu II.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 6
do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

zgodnej z treścią niniejszej oferty, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy termin płatności.
11. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od
…… do …… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają
informacji

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu

przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
13. OŚWIADCZAMY, że załączamy do oferty wszelkie niezbędne dane umożliwiające jej
ocenę według kryteriów wskazanych przez zamawiającego.
14. OŚWIADCZAMY, że dostarczymy wersję testową Systemu i zaprezentujemy spełnienie
wymagań w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
15. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet dokumentów:
a) Załącznik nr 1 do Oferty - Wzór wykazu wykonanych usług.
b) Załącznik nr 2 do Oferty – Wzór osób biorących udział w realizacji zamówienia,
c) Załącznik nr 3 do Oferty - Zestawienie wymagań koniecznych (krytycznych – K),
d) Załącznik nr 4 do Oferty - Zestawienie wybranych wymagań niekrytycznych (WP) ,
e) ……………………………………………………………………………………………,
f) …………………………………………………………………………………………….

…………………… dnia …..……...........

...........................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy )
*niepotrzebne skreślić

