Warszawa dnia 13.06.2014 r.

Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu

„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
(dotyczy dostosowania własnego systemu informatycznego (UBI) do nowych modułów –
przebudowa modułu „badania naukowe”)

1. Zamawiający
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Tel.: 22 34 86 500
Fax: 22 34 86 501
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2.2. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1.:
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz Zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.:
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i
jest ono dla nich wiążące. Informacja o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie
www, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje
Zamawiający i Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego
zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień:
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
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W związku z realizacją projektu „Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i
Zarządzania” uczelnia realizuje dostosowanie własnego systemu informatycznego UBI na potrzeby
nowych modułów.

Poniżej prezentujemy zakres prac objętych zapytaniem:
Rozbudowa modułu obsługującego osiągnięcia naukowe pracowników
uczelni.
1. Rozbudowa struktury stopni i tytułów naukowych o dodatkowe parametry dotyczące
kierunku Grafika. Przebudowa interfejsów i wizualizacja oraz synchronizacja z systemem
księgowym w celu przekazywania parametrów.
a. Inżynier :
i. Architekt
ii. Architekt krajobrazu
b. Magister inżynier :
i. Architekt
ii. Architekt krajobrazu
c. Magister sztuki
d. Doktor w zakresie sztuki
e. Doktor habilitowany w zakresie sztuki
f. Profesor w zakresie sztuki
2. Aktualizacja struktury przechowującej kryteria osiągnięć naukowych :
a. Osiągnięcia naukowe i twórcze (waga 65%)
b. Potencjał naukowy (waga 10%)
c. Materialne efekty działalności naukowej (waga 15%)
d. Pozostałe efekty działalności naukowej (waga 10%)
Konfigurowanie za pomocą interfejsu UBIA kryteriów osiągnięć. W przypadku zmiany
parametrów kryteriów – osiągnięcia wprowadzone przed zmianą zachowują starą wartość
parametrów kryteriów.
3. Aktualizacja struktury grup nauk z powiązanymi obszarami wiedzy:
a. Grupa nauk humanistycznych i społecznych :
i. Obszar nauk humanistycznych
ii. Obszar nauk społecznych
b. Grupa nauk ścisłych i inżynierskich :
i. Obszar nauk ścisłych
ii. Obszar nauk technicznych
iii. Dyscyplina artystyczna :
1. Sztuki projektowe
c. Grupa nauk o sztuce i twórczości artystycznej :
i. Obszar sztuki
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ii. Dyscyplina naukowa :
1. Nauki o sztuce
Powiązanie w/w grup (jedna-do-wielu) z parametrami ocen osiągnięć naukowych i
twórczych.
Konfigurowanie za pomocą interfejsu UBIA w/w struktury. W przypadku zmiany parametrów
– dane wprowadzone przed zmianą zachowują starą wartość parametrów w/w struktury.
4. Rozbudowa struktury osiągnięć naukowych pracownika :
a. Przebudowa interfejsu pracownika w UBIA i wizualizacji w UBIK.
b. Przebudowa interfejsu administracyjnego używanego przez dziekana w UBIA.
c. Struktura bazy danych oraz interfejsy powinny umożliwiać wprowadzanie przez
pracowników nowych danych oraz ich edycję.
d. Należy zapewnić obsługę stanów wprowadzanych osiągnięć.
i. Wprowadzone – stan pierwszy
ii. Przekazane do akceptacji – zablokowana edycja osiągnięcia, przekazanie do
weryfikacji
iii. Zaakceptowane – przez dziekana
iv. Anulowane – wprowadzenie powodu anulowania (przez dziekana lub
pracownika) i cofnięcie stanu do Wprowadzone
v. Usunięte – możliwy stan tylko przed przekazaniem do akceptacji
e. Podczas wprowadzania nowych danych należy zapewnić możliwość wykorzystywania
już wprowadzonych danych (np. tytułów dzieł, miejsc realizacji).
i. Pracownik dodając nowe dane – wypełnia również globalną tabelę wartości
słownikowych (dla parametrów, które mogą być klasyfikowane słownikowo).
ii. Dziekan za pomocą interfejsu powinien móc łączyć wprowadzane dane do
pojedynczych wartości słownikowych (scalać).
f. Należy zapewnić obsługę historii zmian obiektów.
5. Aktualizacja interfejsu dziekana w UBIA :
a. Formularz wyszukiwania osiągnięć.
b. Interfejs scalania wartości słownikowych.
c. Zestawienia.
6. Aktualizacja interfejsu pracownika w UBIA (i wizualizacji w UBIK) :
Wprowadzanie punktów za osiągnięcia zgodnych z wymogami MNiSW.
Uzupełnianie słownika parametrów powinno być możliwe z interfejsu dziekana.
a. Rodzaj jednostki w której osiągnięcie było realizowane.
b. Efekty praktyczne :
i. Czy nowa :
a. Technologia
b. Materiał
c. Wyrób
d. Metoda
e. Oprogramowanie
została opracowana na rzecz innych podmiotów na podstawie umów
zawartych przez uczelnię :
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2.
3.
4.
5.
6.

ii.

iii.

iv.

v.

Nazwa zadania
Nazwa zamawiającego
Numer umowy
Opis
Nazwa wdrożonego produktu będącego wynikiem badań naukowych
lub prac rozwojowych
a. Nazwa produktu
b. Opis produktu
c. Nazwa i adres podmiotu wdrażającego
d. Czy podmiot jest krajowy czy zagraniczny
Czy otrzymano nagrodę lub wyróżnienie :
1. Prezesa Rady Ministrów
2. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. innych ministrów
4. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
5. Zagraniczne
Parametry :
a. Data przyznania nagrody lub wyróżnienia
Czy przygotowane na zlecenie
1. Przedsiębiorców
a. Dane o przedsiębiorcy (wartość słownikowa)
2. Organizacji gospodarczych
a. Dane o organizacji (wartość słownikowa)
3. Instytucji (wartości słownikowe) :
a. Państwowych
b. Samorządowych
c. Zagranicznych
d. Międzynarodowych
4. Nazwa dorobku
5. Nazwa zamawiającego
6. Numer umowy
7. Opis zadania
Czy sprzedano licencję / odpłatnie przeniesiono prawa do know-how
1. Nazwa licencji
2. Nazwa odbiorcy
3. Numer umowy
4. Opis zlecenia
Znaczenie ogólnospołeczne lub gospodarcze.
1. Czy jest to osiągnięcie ściśle związane z działalnością naukową i
twórczą?
2. Czy jest to osiągnięcie o szczególnym znaczeniu dla :
a. Dziedzictwa narodowego
b. Rozwoju kultury
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c.

d.

e.
f.
g.
Osiągnięcia:

c. Rozwoju nauki
Pełniona funkcja w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach,
organizacjach i instytucjach naukowych oraz komitetach redakcyjnych czasopism
naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora
naczelnego).
Zagraniczne lub międzynarodowe towarzystwa, organizacje i instytucje naukowe lub
artystyczne :
i. Nazwa organizacji (wartość słownikowa)
ii. Pełniona funkcja
1. Czy funkcja przewodniczącego?
iii. Data wyboru (OD – DO)
Komitety redakcyjne czasopism naukowych znajdujących się w bazach ERIH lub JCR
iv. Nazwa czasopisma naukowego (wartość słownikowa)
v. Współczynnik wpływu Impact Factor (IF)
vi. Nazwa bazy : ERIH/JCR
1. W przypadku czasopism nieposiadających współczynnika IF nie
wypełnia się pól: Współczynnik wpływu oraz Nazwa bazy.
Wypełnia się wówczas pole: Pozycja w wykazie MNiSW
vii. Pełniona funkcja
1. Czy funkcja przewodniczącego?
viii. Data wyboru (OD – DO)
Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje
państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
ix. Nazwa zespołu eksperckiego (wartość słownikowa)
x. Nazwa instytucji powołującej (wartość słownikowa)
xi. Opis zadań ekspertów
xii. Data wyboru (OD – DO)
Wynagrodzenie brutto z tytułu :
i. Prowadzenia badań naukowych
ii. Prowadzenia prac rozwojowych
Z wyłączeniem środków finansowych przyznanych na finansowanie
działalności statutowej, przyznanych na finansowanie działalności
dydaktycznej, pochodzących z działalności dydaktycznej, gospodarczej i
usługowej oraz wiązanych z wydawaniem certyfikatów wyrobów
Czy realizacja była w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia.
Czy realizacja w ramach programów ramowych lub innych programów Unii
Europejskiej.
Dane nt. stypendiów Fundacji Lanckorońskich na realizację badań naukowych.

a. Dorobek artystyczny
i. Parametry główne :
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1. Autor lub autorzy (możliwość wyboru przez innego pracownika już
istniejącego dorobku lub automatyczne podłączenie do osiągnięć – w
stanie zatwierdzonym).
2. Tytuł dzieła
3. Rodzaj dzieła
4. Charakterystyka dzieła
5. Miejsce realizacji (wartość słownikowa)
a. Kraj realizacji (wartość słownikowa)
6. Miejsce rozpowszechnienia (wartość słownikowa)
a. Kraj rozpowszechnienia (wartość słownikowa)
7. Data realizacji (OD – DO)
ii. Rodzaj dzieła :
1. Autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego :
a. Monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej
b. Realizacje multimedialne
c. Cykle prac malarskich
d. Cykle prac rzeźbiarskich
2. Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych
3. Indywidualna wystawa plastyczna
4. Premierowa wystawa plastyczna
5. Dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją
6. Projekt konserwatorski
7. Konserwacja zabytkowego instrumentu muzycznego
8. Rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego
9. Autorstwo mniejszych prac konserwatorskich
10. Reżyseria filmu pełnometrażowego
11. Reżyseria filmu krótkometrażowego
12. Zdjęcia do filmu pełnometrażowego
13. Zdjęcia do filmu krótkometrażowego
14. Zdjęcia do filmu dokumentalnego
15. Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego
16. Autorstwo scenariusza
17. Autorstwo scenografii
18. Pierwszoplanowa rola w filmie
19. Pierwszoplanowa rola w premierowym spektaklu
20. Drugoplanowa rola w filmie
21. Drugoplanowa rola w premierowym przedstawieniu teatralnym
22. Udział w zbiorowej wystawie plastycznej
23. Udział w realizacji dzieła konserwatorskiego
24. Realizacja nagrania
25. Rekonstrukcja filmu
26. Rekonstrukcja nagrania dźwiękowego
27. Realizacja imprezy artystycznej
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a. Reżyseria
b. Muzyka
c. Oprawa plastyczna
d. Reżyseria światła i dźwięku
Rodzaje powinny być definiowalne w interfejsie UBIA przez
dziekana.
b. Publikacja/monografia naukowa/podręcznik/synteza/referat
1. Parametry Publikacji :
a. Nazwa czasopisma naukowego
b. Tom
c. Numery stron
2. Parametry monografii :
a. Nazwa wydawcy
b. Tytuł rozdziału
c. Czy pracownik jest redaktorem naukowym monografii
naukowej wieloautorskiej
d. Czy monografia jest skryptem?
3. Tytuł
4. Objętość publikacji/rozdziału w arkuszach wydawniczych
5. Dyscyplina naukowa
6. Streszczenie
7. Seria wydawnicza
8. Czy opublikowano?
9. Numer woluminu czasopisma
10. Numer ostatniej strony artykułu lub referatu
11. Symbol opracowania
12. Czy krajowa?
13. Czy publikacja była recenzowana?
14. Afiliacja (miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych,
których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub
monografii naukowej) autora podana w publikacji
a. Obliczanie afiliacji przypadającej dla uczelni
15. Czy chociaż jeden autor wskazuje ten rezultat jako należący do
dorobku uczelni?
16. Czu publikacja jest dostępna na nośniku CD?
17. Data archiwizowania - przeniesienia nieopublikowanej publikacji jako
opublikowanej w kolejnym roku
18. Data dla którego zarejestrowano pozycję :
a. Data publikacji dla opublikowanych lub data przyjęcia do
publikacji dla pozycji nieopublikowanych
c. Patenty lub wdrożenia
a. Patent na wynalazek :
i. Udzielony :
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1. Przez :
a. UP RP
b. Za granicą
i. Kraj udzielenia
2. Udzielony na rzecz :
a. Uczelni
b. Podmiotu innego niż uczelnia
3. Numer patentu
4. Data udzielenia
5. Nazwa wynalazku
6. Czy wynalazek został wdrożony?
a. Miejsce wdrożenia
b. Nazwa podmiotu
c. Data wdrożenia
ii. Zgłoszony :
1. W :
a. UP RP
b. Za granicą
i. Kraj zgłoszenia
2. Numer zgłoszenia
3. Data zgłoszenia
4. Nazwa wynalazku
b. Prawo :
i. Ochronne :
1. Na wzór użytkowy
2. Na znak towarowy
ii. Rejestracji :
1. Wzoru przemysłowego
2. Topografii układu scalonego
iii. Udzielone przez
1. UP RP
2. Za granicą
a. Kraj udzielenia
iv. Numer prawa ochronnego
v. Data udzielenia
vi. Nazwa prawa ochronnego
1. Czy wzór został wdrożony?
a. Miejsce wdrożenia
b. Nazwa podmiotu
c. Data wdrożenia
vii. Autorskie do utworu będącego wynikiem działalności twórczej z
zakresu :
1. Architektury
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2. Urbanistyki
3. Wzornictwa przemysłowego
4. Sztuki
viii. Nazwa przysługujących praw autorskich
ix. Wykorzystanie utworu :
1. Nazwa podmiotu
2. Rok/Data wykorzystania
d. Konferencje naukowe :
a. Czy międzynarodowa?
1. Liczba uczestników prezentujących referaty
reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
2. Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z
zagranicznych ośrodków naukowych.
3. Kraj
b. Miejsce konferencji
c. Nazwa konferencji
d. Data i czas konferencji
e. Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w
konferencji.
f. Materiały konferencyjne :
i. Redaktorzy materiałów konferencyjnych
ii. Wydawca materiałów konferencyjnych
iii. Rok wydania
iv. Czy materiały były recenzowane?
v. Czy materiały były publikowane?
vi. Czy materiały były cytowane na Web of Science?
Okresowa ocena pracownika
Rozbudowa struktury powiązanej z pracownikiem i interfejsów dla rektora i prorektora w UBIA.
Wizualizacja ocen w interfejsie pracownika. Łączenie składników oceny z obiektami w UBI –
uzupełnienie brakujących struktur.
Stan oceny jest zapamiętywany – dodawanie nowych osiągnięć przez pracownika po wystawieniu
ocen nie ma wpływu na ocenę.
Ocena jest definiowana na podstawie okresu oraz kierunku.
1. Na podstawie przedziału czasu generowanie ocen :
a. Zapisywanie wyników w bazie danych
b. Generowanie PDF
2. Ocena składa się z :
a. Działalności dydaktyczna :
Łączna ocena : wyróżniająca/pozytywna/zadowalająca/negatywna
i. Wykonanie PENSUm
ii. Prace dyplomowe :
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1. Opieka
2. Recenzja
iii. Opracowanie materiałów dydaktycznych
iv. Oceny z przeprowadzonych ankiet studenckich
v. Wyniki hospitacji
1. Zapisanie danych dot. hospitacji (osoba przeprowadzająca
hospitację, data, kurs/jednostka zajęciowa).
b. Działalności naukowa :
Łączna ocena : wyróżniająca/pozytywna/zadowalająca/negatywna
i. Publikacje :
1. Monografie
2. Syntezy
3. Podręczniki
4. Artykuły publikowane poza materiałami konferencyjnymi
5. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych
ii. Inne formy działalności naukowej :
1. Stopnie naukowe uzyskane w okresie oceny
2. Organizacja konferencji
3. Seminarium naukowe
4. Popularyzacja
iii. Wykaz innych osiągnięć powiązanych z tematyką prowadzonej działalności
naukowej
1. Tekst
c. Działalność organizacyjna :
Łączna ocena : wyróżniająca/pozytywna/zadowalająca/negatywna
i. Działalność w ramach uczelni :
1. Rektor
2. Prorektor
3. Dziekan
4. Prodziekan
5. Pełnomocnik rektora
6. Pełnomocnik dziekana
7. Członek Senatu
8. Członek Rady Wydziału
9. Opiekun specjalności
10. Rzecznik dyscyplinarny
11. Członkostwo w :
a. Komisjach statutowych
b. Komisjach wydziałowych
ii. Działalność na rzecz nauki poza uczelnią
iii. Inne
1. Tekst
d. Zalecenia komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
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i. Tekst
e. Końcowa ocena nauczyciela akademickiego :
wyróżniająca/pozytywna/zadowalająca/negatywna
3. Rozbudowa systemu UBIA o zestawienia służące do :
a. Generowania zbiorczych wydruków ocen w PDF
b. Wybierania prowadzących, których oceny nie zostały jeszcze wystawione
c. Wybieranie prowadzących, którzy nie wprowadzili osiągnięć do systemu.

4. Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym.
4.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego lub telefonicznie (tel. 223486547). Ze strony Zamawiającego
uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski adres
internetowy: uczelnia-projekt@wit.edu.pl
4.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom którym doręczono
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie
internetowej Zamawiającego.
5. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
5.1. Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres : uczelnia-projekt@wit.edu.pl
pod rygorem nieważności, według wzoru oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania do dnia 30.06.2014r. do godziny 12:00 wraz z wymaganymi załącznikami.
5.2. Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod
rygorem wykluczenia z postępowania:
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między wykonawcą a
zamawiającym załącznik nr 2
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3
 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (ksero za zgodność z oryginałem)

6. Inne istotne postanowienia:
6.1. Prosimy o oferty z oznaczeniem terminu wdrożenia modułów oraz przewidywanym

harmonogramem prac.
6.2. Maksymalny termin realizacji zamówienia tj. wdrożenia modułów to 27 sierpnia 2014 r.
6.3. Zastrzegamy możliwość unieważnienia całości w przypadku gdyby przekroczona została kwota
przeznaczona na realizację danego zadania.
6.4. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty – Cena-waga 60% + doświadczenie
40%
6.5. Wykonawca zobowiązuje się do zrzeczenia się autorskich praw majątkowych do opracowanych
modułów na rzecz Zamawiającego.
6.6. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie
faktury.
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6.7. Poszukujemy wykonawców, którzy:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 posiadają doświadczenie w realizacji podobnych prac w środowisku Node Space 1.x. Za
pracę podobną uznajemy wykonanie co najmniej jednego modułu systemu zarządzania
szkołą wyższą w środowisku Node Space 1.x.
Wszystkie kryteria będą punktowane w skali od 1 do 10 punktów, z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku.
Pierwsze kryterium będzie punktowane wg wzoru:
najniższa łączna cena brutto
Wartość punktowa oferty = ------------------------------------------ x 10
łączna cena brutto badanej oferty
Kryterium 2 będzie punktowane w następujący sposób: liczba punktów za kryterium będzie średnią
ocen podanych przez członków Komisji Przetargowej obecnych na posiedzeniu. Aby uzyskać końcową
punktację oferty, punkty za poszczególne kryteria będą mnożone przez podane wyżej udziały
procentowe, tak wyliczone wskaźniki będą sumowane.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia …………….2014 r.

Formularz ofertowy
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dostosowania własnego systemu informatycznego (UBI)
do nowych modułów – przebudowa modułu „badania naukowe” w WSISiZ
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostosowanie własnego systemu informatycznego (UBI) do
nowych modułów w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki
Stosowanej i Zarządzania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:

PEŁNA NAZWA
OFERENTA I JEGO
FORMA PRAWNA

SIEDZIBA OFERENTA,
NIP, REGON,
TELEFON, MAIL,
OSOBA DO
KONTAKTÓW W
SPRAWIE OFERTY

Przedmiot zamówienia

Wartość netto w PLN

VAT

Wartość brutto w
PLN

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNA BRUTTO ( Z VAT)
………………………………………………………………….

Słownie(………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
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Oświadczam, że:
1. Cena wskazana w tabeli uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania realizacji zamówienia.
3. Zapoznałam/-em się z treścią Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń i uznaję się za związaną/-ego z zwartymi w niej postanowieniami.
4. W przypadku przyznania mi realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że w przypadku przyznania realizacji zamówienia zobowiązuję się do jego
realizacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

……………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
dot. …………. z dnia …………….2014 r.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
Ja/My niżej podpisany/-i
_______________________________________________________________________________
(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązanie
to polega w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………
Miejsce i data

……………………………………………….
Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
dot………………z dnia…………… 2014 r.

……………………..............
……………………………..
……………………………..
Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja niżej podpisana/-y

_______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko Wykonawcy lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że:
1. Posiadam/-y niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia.
2. Spełniam/-y wszystkie warunki wymagane od Wykonawcy wymienione w pkt. III Zapytania
ofertowego dot. opisu przedmiotu zamówienia.
3. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania.

……………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*)

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu

