Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
w postępowaniu nr ASTORGA - 01/2017
Formularz ofertowy

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość, dn. ……………………… r.

Nr zamówienia: ASTORGA – 01/2017

Zamawiający: ASTORGA Sp. z o.o. (oddział)
85-825 Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 65
NIP: 7743219828
KRS: 0000515106

FORMULARZ OFERTOWY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie*:
..................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie*)
..................................................................
(Zarejestrowany adres Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie*)
..................................................................
(Numer telefonu, e-mail)

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2017 r. pn. Usługi podwykonawstwa z
zakresu "Wykonania usługi w zakresie opracowania oprogramowania do monitorowania i
sterowania urządzeniami i instalacjami HVAC+ na rozproszonych obiektach użytkowych.”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, składam ofertę następującej treści:
Oferuję wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym.

1.

Oferuję realizację zamówienia według następujących stawek:

Cena netto
Wartość VAT
Cena brutto
2. Wykaz publikacji zgodnych z tematem zamówienia usługi: (proszę wpisać publikację)
a. ………………..
b. …………………

3. Oświadczam, że spełniam minimalne wymagania stawiane w Zapytaniu Ofertowym:
LP
.

Minimalne wymagania:

Min.
dwóch
1. doświadczonych
w
informatycznych;

Dowody potwierdzające spełnienie
warunku

analityków-projektantów Informacje nt. formy zatrudnienia i
realizacji
projektów zakresu pełnionych obowiązków

Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań
informatycznych dla energetyki (elektrycznej i
cieplnej) i może przedstawić listę klientów, dla
2. których w okresie 5 lat przed dniem złożenia oferty
realizowane były projekty dotyczące zarządzania
siecią elektryczną lub cieplną oraz predykcji i
optymalizacji produkcji, przesyłu lub zużycia
energii; (min 3 zrealizowane projekty)

Dla każdego projektu należy podać
jeszcze jego opis: nazwa, okres,
budżet, opis, ew. referencja.

Min. 2 programistami z min 5 letnim stażem w Informacje nt. formy zatrudnienia i
zakresie programowania, baz danych, chmur zakresu pełnionych obowiązków
3. obliczeniowych, integracji systemów, implementacji
Krótki opis projektów, które
algorytmów, inteligencji obliczeniowej.

potwierdzają wskazane wymaganie

4.

Proszę wskazać podstawę do dysponowania
danymi pracownikami (np. umowa o
pracę/zlecenie itp.) potwierdzające faktyczną
możliwość realizacji usługi

4.
Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim
zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi
warunkami.
5.
Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 90 dni od upływu
terminu składania Ofert.
6.

Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
b) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
c) Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie
nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;*

…………………………………………………
(data i miejscowość)
………………………………
Podpis oferenta

*niepotrzebne skreślić

