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Załącznik nr 2         

FORMULARZ OFERTY 

 

……………………………………  

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                                           

   

dla Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej  

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr _______/20 w ramach procedury ZASADY 

KONKURENCYJNOŚCI dotyczącej zakupu, dostawy, instalacji, wdrożenia, 

utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach projektu 

„Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania na WWSIS”, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół 

wyższych”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z097/17, 

 

............................................................................................ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

/ nazwa i adres Wykonawcy / 

 

numer telefonu ...................................................... 
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numer faksu.......................................................... 

                                                  

adres internetowy................................................... 

e-mail .................................................................. 

REGON:................................................................. 

NIP....................................................................... 

 

1. Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia, zgodny ze specyfikacją 

zawartą w zapytaniu ofertowym, za następującą cenę: 

 

Całkowita wartość 

zamówienia netto w PLN  

Kwota 

……………………

………….. 

Słownie 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

Kwota podatku VAT Kwota 

……………………

………….. 

Słownie 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 
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Całkowita wartość 

zamówienia brutto w 

PLN 

Kwota 

……………………

………….. 

Słownie 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

 

CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. 

2. Oświadczam, że uzyskałem/am informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w zakresie i terminie wskazanym 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczam, iż niniejsza oferta jest zgodna z warunkami i treścią  ogłoszenia z dnia 

__________ i akceptuję wszystkie załączniki dołączone do tego ogłoszenia. 

 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

................................................................... 

      /Podpis Wykonawcy/ 



 

4 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

2. Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego - Wykaz wymaganych funkcjonalności 

3. Załącznik nr 4 Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług 

4. Wszystkie dokumenty wymienione w Warunkach udziału w postępowaniu i wymaganiach 

kwalifikacyjnych wobec Wykonawców w Zapytaniu ofertowym. 
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