
 
Załącznik: Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr ZPO-4.UE.4.2021 

 

Oznaczenie sprawy: ZPO-4.UE.4.2021 

Zakup i dostawa oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn.” Kształcenie zawodowe dla 

rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020.   
 

Formularz ofertowy 

 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….…………..….. 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………....……… 

 

Telefon komórkowy ….…………………..…....    E-mail  ……………………..……………..…….. 

 

Telefon stacjonarny ……………………..…….     

                

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK / NIE* 

* niepotrzebne skreślić  

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe pn. Zakup i dostawa oprogramowania do nauczania na 

odległość w ramach projektu pn.” Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego 

przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 składamy niniejszą ofertę, 

oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu. 
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

Zadanie nr 1 – Oprogramowanie specjalistyczne FluidSim do projektowania i symulacji układów 

automatyki i elektrotechniki i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych  

Lp. Nazwa 

Charakterystyka oferowanego sprzętu/oprogramowania 

Ilość 

Cena jedn. 

Brutto [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Wymagany (najistotniejsze 

parametry) 
Oferowany 

  

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 

1 
FESTO 
FLUIDSIM  

 

Program do projektowania i symulacji 
układów automatyki i elektrotechniki 

Na 16 stanowisk. 

Producent:…………………… 
 

nazwa/model/wersja.……… 
1 ….…….. zł …….…….. zł 

2 
FESTO 

FLUIDSIM 

 

Program do projektowania i symulacji 

układów pneumatycznych i 
elektropneumatycznych  

 Na 16 stanowisk 

Producent:…………………… 

 

nazwa/model/wersja.……… 
1 ….…….. zł …….…….. zł 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (CENA OFERTY) 

 

 

 

 

Zadanie nr 2 - oprogramowanie  Dietetyk Pro 

Lp. Nazwa 

Charakterystyka oferowanego sprzętu/oprogramowania 

Ilość 

Cena jedn. 

brutto [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Wymagany (najistotniejsze 

parametry) 
Oferowany 

  

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 

1 Dietetyk Pro 

Program do planowania jadłospisów i 

diet oraz obliczania ich wartości 
odżywczej  i energetycznej 

producent:…………………… 

  
nazwa/model/wersja.……… 

32 ..…….. zł ………….. zł 

 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń;  

3. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Dostawcy umożliwia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami 

zapytania ofertowego.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.   
 

 

 
………………………………………………………. 

                (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę       

lub kwalifikowany podpis elektroniczny 

 

 

 


