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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SR/2017  

 
 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 
 
 

1. Nazwa Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………..……………………................ 

 
2. Adres: 
 

…………………………………………………………………………….…………………………................ 
 
3. Zarejestrowany: 

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

4. NIP: ………………………………………………………… REGON: ………………………………... 
 
5. Tel./ E-mail: …………………………………………………………………..…………………………. 

 
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy:  
 

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

Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.10.2017 r. dotyczące zamówienia, którego 
przedmiotem jest Usługa Wdrożenia i utrzymania systemu pocztowego dla Uzdrowiska Konstancin -

Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie (dalej: „UKZ”), niniejszym składam ofertę na świadczenie w/w usługi  
oraz zobowiązuję się wykonać zamówienie na warunkach określonych szczegółowo w Zapytaniu 
Ofertowym nr 3/SR/2017 (dalej: „Zapytanie Ofertowe”). 

 

Oświadczam, że:  

 

-  Zapoznałam/- em się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Zaproszeniu  

i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  

-  Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem kadrowym, ekonomicznym 

oraz technicznym do wykonania zamówienia; 

-  Posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia  

w określonym czasie;  

 - Jestem związana/-y niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 

 

Upoważniam uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego do podjęcia działań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśniania ewentualnych 

wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze złożoną ofertą.  
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Przedmiot zamówienia:  

1. Miesięczna opłata za jedno konto poczty elektronicznej: 

 

CENA CAŁKOWITA NETTO  ………………..……zł,  

 

słownie...............................................................................………………………………….... netto  

 

CENA CAŁKOWITA BRUTTO  ……………………zł,  

 

słownie...............................................................................………………………………….... brutto 

 

2. Faktury VAT płatne - za okres: 
 

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

 

3. Faktury VAT płatne - z dołu / z góry: 
 
...........................................................................................…………………………………………....  

 
4. Termin płatności faktury VAT: 

 
LICZBA DNI OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY VAT ……………………….…………..……….. 
 

słownie.........................................................................................…………… .…………………….... 
 

5. Okres wypowiedzenia Umowy: 

 
LICZBA DNI OD DATY WYPOWIEDZENIA UMOWY…………………..….………..……….. 
 

słownie.........................................................................................……………….………………….... 
 

6. Gwarantowany okres utrzymania ceny usługi: 

 
LICZBA MIESIĘCY OD DATY PODPISANIA UMOWY……….………………….…………..……….. 
 

słownie.........................................................................................………………… .……………….... 
 

7. Zakres świadczonej usługi: 

 
a) pojemność skrzynki w GB …, słownie ………………………………….…..…….. 

b) maksymalna wielkość załącznika w MB …, słownie ………………………………….…..…….. 

c) dodatkowe repozytoria w GB …, słownie ………………………………….…..…….. 

d) parametry jakościowe świadczonej usługi SLA (gwarantowany czas):  

i. udzielenia pomocy użytkownikowi systemu w przeciągu … godzin, słownie …………… 

ii. wykonania backupu danych systemu co … godzin, słownie …………………….………… 

iii. przechowania backupu systemu przez okres … dni, słownie ……………………….…… 

iv. przywrócenia utraconych kont lub wiadomości z backupu w czasie … godzin, słownie … 

v.  wykonania backupu kasowanego konta do pliku w czasie … godzin, słownie ………….… 

e) Dodatkowe funkcjonalności (zawarte w cenie usługi): 

 
Nazwa i opis funkcjonalności  ...............................................……………………………..……....  
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8. Lista podmiotów, które wystawiły Usługodawcy referencje w zakresie wdrożenia i utrzymania 

systemu pocztowego oraz realizacji usługi integracji systemu pocztowego z innymi 

aplikacjami: 
 
 

Nazwa i adres podmiotu ...........………………………………………………………….…………………... 
 

 

Oświadczam, że cena niniejszej oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  

zamówienia. 

 

Wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie oraz załącznikach odpowiadają 

rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą.  

 

Niniejszą ofertę składam na ……………………………….…. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

                                                     data, pieczątka firmy i czytelny podpis osoby  

                                                                  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy           


