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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. na wykonanie prac programistycznych 

- integracja, składam poniższą ofertę. 

 

Dane Oferenta 

Imię i Nazwisko / Nazwa *  

Adres zamieszkania/ Adres siedziby*  

Stopień / Tytuł naukowy *  

PESEL/ Nr NIP*  

Dane Kontaktowe 

Adres do korespondencji  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Określenie przedmiotu oferty dla poszczególnych Części  

(zakres i szczegółowy opis oferowanych usług) 

CZĘŚĆ I – Programista 1 (TAK/NIE)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – Programista 2 (TAK/NIE)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III – Programista 3 (TAK/NIE)* 
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Odniesienie do kryteriów wyboru oferty dla poszczególnych Części* 

CZĘŚĆ I* 

Cena za jedną roboczogodzinę pracy 

netto  brutto (w PLN) 

 

…………………………..netto za godzinę pracy w PLN 

 

…………………………..brutto za godzinę pracy w PLN 
 

 

Średniomiesięczne możliwe 

zaangażowanie w realizację prac 

zleconych (w godzinach) 

 

 - maksymalnie 168 godzin/miesiąc 

 

…………………………...liczba godzin na miesiąc 

CZĘŚĆ II* 

 

Cena za jedną roboczogodzinę pracy 

netto  brutto (w PLN) 

 

…………………………..netto za godzinę pracy w PLN 

 

…………………………..brutto za godzinę pracy w PLN 
 

 

Średniomiesięczne możliwe 

zaangażowanie w realizację prac 

zleconych (w godzinach) 

 

 - maksymalnie 168 godzin/miesiąc 

 

…………………………...liczba godzin na miesiąc 

CZĘŚĆ III* 

CZĘŚĆ III* 

Cena za jedną roboczogodzinę pracy 

netto  brutto (w PLN) 

 

…………………………..netto za godzinę pracy w PLN 

 

…………………………..brutto za godzinę pracy w PLN 
 

 

Średniomiesięczne możliwe 

zaangażowanie w realizację prac 

zleconych (w godzinach) 

 

 - maksymalnie 168 godzin/miesiąc 

 

…………………………...liczba godzin na miesiąc 

Załączniki do formularza 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o 

spełnieniu wszystkich warunków 

udziału w postępowaniu wraz z 

niezbędnymi załącznikami 

potwierdzającymi kwalifikacje 

(TAK/NIE)* 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych 

(TAK/NIE)* 
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*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie oferenta: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Zapytaniem Ofertowym i moja oferta zawiera wszystkie elementy 

określone  

w Zapytaniu. 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

 

Data i podpis 
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