
    

Załacznik nr 2 Do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012r

miejscowość i data

Pieczęć firmowa oferenta FORMULARZ OFERTOWY
do Zapytania Ofertowego z dnia 15.06.2012
„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B,  
umożliwiającego integrację systemu  
informatycznego firmy Totus Control z systemami jej  
trzech partnerów”

I. ZAMAWIAJĄCY

TOTUS Control Sp. z o.o. Sp. k.
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań                                                                                                                                                      

II. OFERENT

Nazwa:

Adres:

Tel.: Faks:

E-mail: NIP:

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe z  dnia  15.06.2012r.  w  sprawie  podania  ceny  zakupu  i 
wdrożenia platformy B2B wraz z odpowiednimi komponentami zgodnie z zapytaniem ofertowym 
w ramach  realizacji  projektu  pt.:  „Wdrożenie  innowacyjnego  systemu  B2B,  umożliwiającego  integrację  
systemu informatycznego firmy Totus Control z systemami jej trzech partnerów” zobowiązuję się dostarczyć 
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elementy  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z warunkami  podanymi  w  punkcie  „Przedmiot 
Zamówienia” za następującą cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Nazwa elementu Stawka za 
godzinę

Liczba 
roboczogodzin

Cena netto

Zakup Serwer Sprzętowy

Zakup komputera – stacja robocza

Zakup serwerowego systemu operacyjnego

Zakup MS SQL SERVER

Usługa Analiza Przedwdrożeniowa

Usługa Konfiguracja i instalacja serwera

Zakup Licencji – Moduł Transakcji Handlowej

Zakup Licencji – Moduł Serwisu

Zakup Licencji – Moduł ABC

Zakup Licencji – Moduł Zarządzania Strategicznego

Usługa – Wdrożenie systemu B2B etap I

Zakup Licencji – Moduł Mobilnego Interfejsu Dostępu

Zakup Licencji – Moduł Interfejsu Użytkownika

Zakup Licencji – Moduł EDI

Zakup Licencji – Moduł Integracji z partnerem – dostawcą sprzętu

Zakup Licencji – Moduł Integracji z partnerem – partner zarządzający

Zakup Licencji – Moduł Integracji z partnerem – biuro rachunkowe

Zakup Licencji – Moduł BPM

Usługa – Wdrożenie systemu B2B etap II



    

Usługa – Specjalistyczne szkolenie z zakresu funkcjonowania platformy 
B2B

R A Z E M

Kwota netto w PLN

Podatek VAT w PLN

Kwota brutto w PLN

Forma płatności

Termin płatności
(w dniach)

Termin ważności oferty
(w miesiącach)

Okres gwarancji (w miesiącach)

Oświadczenia
1. Oświadczamy, że:
• posiadamy uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.
• posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia.
• dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
zobowiązujemy się do przedstawienia pisemnego zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie zrealizować zadania w terminach określonych w zapytaniu 
ofertowym oraz załączniku nr 1

4. Oświadczamy, że jeżeli Oferta naszego przedsiębiorstwa zostanie uznana za najkorzystniejszą, to 
podpiszemy z TOTUS Control Sp. z o.o. Sp. k. umowę, której warunki będę zgodne z treścią Zapytania 
Ofertowego oraz złożonej przez nas Oferty. Podpisanie umowy nastąpi w terminie i miejscu ustalonym wspólnie 

przez TOTUS Control Sp. z o.o. Sp. k.  i nasze przedsiębiorstwo w okresie ważności naszej Oferty.

miejscowość i data
/podpis i imienna pieczęć oferenta lub upoważnionego 
przedstawiciela oferenta
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