
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 

 

Nazwa wykonawcy ............................................. 

Adres wykonawcy .............................................. 

Numer telefonu .................................................. 

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

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

 

Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Sp. z o.o.  

            ul. Przemysłowa 5 

35-105 Rzeszów  

 

 

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę wraz z wdrożeniem systemu 

informatycznego typu B2B/B2C automatyzującego procesy sprzedażowe z wykorzystaniem 

„Machine learning” oświadczamy, że:  

 

Cena za wykonanie zamówienia wynosi kwotę netto............................zł 

(słownie: ................................ ………………………………………………………………..zł), 

natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości......%, 

wynosi kwotę brutto .....................zł 

(słownie: .................................................................................................................................. zł) 

 

w tym:  

 

Lp Przedmiot zamówienia Cena brutto 

1 Zakup systemu CRM   

2 Zakup usługi wdrożeniowej systemu CRM  

3 Zakup systemu workflow  

4 Zakup dedykowanego systemu CallCenter zintegrowanego z 

CRM 

 

5 Wdrożenie CallCenter  

6 Zakup platformy B2B/B2C  

7 Wdrożenie systemu B2B/B2C  

 

 



  

 

 Strona: 2/2 

 

Czas naprawy błędu krytycznego ………………… dni roboczych  

 

Czas naprawy błędu zwykłego ……………………. dni roboczych  

 

 

Ponadto oświadczamy, że:  

 

1) Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności, będą zgodne  

z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. Zakres zamówienia przewidziany do 

wykonania będzie zgodny z zakresem objętym ww. zapytaniem ofertowym.  

2) Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację 

zamówienia.  

3) Dysponujemy osobami legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami  

i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. 

4) Zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

6) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

 

 


