
L.p. Przedmiot zamówienia
Ilość/liczba 

licencji

Cena  

jednostkowa 

netto

Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto

Termin 

obowiązywania 

licencji

1 Serwer do oprogramowania PLM

2

Oprogramowanie do zarządzania 

projektami (cyklem życia produktu) 

PLM 

3
Stacje robocze dla konstruktorów (10 

sztuk)

4
Oprogramowanie do projektowania 

CAD 

5
Oprogramowanie do zarządzania 

dokumentacją PDM 

6
Narzędzia do symulacji przepływu 

powietrza i wytrzymałości materiałów 

7
Oprogramowanie do tworzenia 

aplikacji

8
Oprogramowanie do zarządzania 

projektami 

L.p. Przedmiot zamówienia
Liczba godzin 

szkoleniowych

Cena  

jednostkowa 

netto

Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto

1
Szkolenie - Serwer do 

oprogramowania PLM

2

Szkolenie - Oprogramowanie do 

zarządzania projektami (cyklem życia 

produktu) PLM 

3
Szkolenie - Stacje robocze dla 

konstruktorów (10 sztuk)

4
Szkolenie - Oprogramowanie do 

projektowania CAD 

5
Szkolenie - Oprogramowanie do 

zarządzania dokumentacją PDM 

6

Szkolenie - Narzędzia do symulacji 

przepływu powietrza i wytrzymałości 

materiałów 

7
Szkolenie - Oprogramowanie do 

tworzenia aplikacji

8
Szkolenie - Oprogramowanie do 

zarządzania projektami 

3. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, co potwierdzamy załączoną specyfikacją i 

wypełnioną kartą spełnienia wymagań.

RAZEM

RAZEM

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/1.2/2017

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/1.2/2017 z dnia 5.12.2017  r. składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, za cenę:

2. Cena wymaganego szkolenia pracowników Zamawiającego nie została uwzględniona w powyższych cenach i wynosi dla odpowiednich części zamówienia:

4.     Harmonogram realizacji zamówienia.

5.     Wzór umowy.

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

                                                              (data i podpis osoby upoważnionej) 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni.

5. Oświadczamy, że posiadamy zasoby techniczne i kadrowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Załączniki:

1.     Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

2.     Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.

3.     Karta spełnienia wymagań Zamawiającego.

Projekt nr RPZP.01.02.00-32-0010/16 pn. „Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach 

informacyjnych” 


