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Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 
 
 
 
             
          Zamawiający: 
          Nowa Telefonia Sp. o.o. 
          ul. Foksal 18 
          00-372 Warszawa 
............................................................      NIP: 701-029-37-11 
 pieczęć Wykonawcy       REGON: 142888946 

 
OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ..................... 
na: „Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz 

dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji platformy” 
 

.............................................................................................. 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na "Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy 
B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji platformy" w związku realizacją projektu pn. 
„Wdrożenie innowacyjnej, dedykowanej aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe 
pomiędzy partnerami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Umowa o 
dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-213/14-00 zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 
ofertowym: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę netto1: ................................... zł 

(słownie: .................................................................................................................................... złotych), 

która będzie powiększona o podatek VAT w kwocie ......................................... zł (słownie: 

................................................................................................. złotych), co daje łącznie brutto: 

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

                                                 
1 Podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
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2. Cena netto za poszczególne działania: 
 

ETAP I   Cena netto 
1 

01.06.2014 - 
31.08.2014 

Wykonanie projektu platformy   

2 Opracowanie firmowego Modelu Danych 
Biznesowych    

3 Opracowanie Modelu Procesów Biznesowych    

4 Opracowanie Interfejsu Wymiany Danych    

5 Zakup 2 serwerów    

6 Zakup macierzy dyskowej    

7 Zakup oprogramowania i licencji do obsługi 
serwerów    

8 Instalacja infrastruktury informatycznej i 
oprogramowania systemowego    

 ETAP II  
1 

01.09.2014 - 
31.12.2014 

Dostarczenie modułu zarządzania platformą    

2 Instalacja modułu zarządzania platformą    

3 Dostarczenie modułu zarządzania kampaniami 
(CM)   

4 Instalacja modułu zarządzania kampaniami (CM)   

5 Dostarczenie modułu sprzedażowo-
magazynowego (sales)   

6 Instalacja modułu sprzedażowo-magazynowego 
(sales)    

7 Dostarczenie modułu zarządzania usługami (oss)   

8 Instalacja modułu zarządzania usługami (oss)   
 ETAP III 

1 

01.01.2015 - 
31.03.2015 

Dostarczenie modułu zarządzania serwisem 
(service)   

2 Instalacja modułu zarządzania serwisem (service)    

3 Dostarczenie modułu bilingowego (billing)   
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4 Instalacja modułu bilingowego (billing)   

5 Dostarczenie modułu zarządzania procesami 
wymiany danych (workflow)   

6 Instalacja modułu zarządzania procesami wymiany 
danych (workflow)   

7 Dostarczenie modułu rozliczeniowego partnerów 
(prm)   

8 Instalacja modułu rozliczeniowego partnerów (prm)   
 ETAP IV 

1 
01.04.2015 - 
30.06.2015 

Dostarczenie modułu wymiany dokumentów EDI    

2 Instalacja modułu wymiany dokumentów EDI   
 ETAP V 

1 

01.07.2015 - 
31.12.2015 

Dostarczenie portalu integrującego    

2 Instalacja portalu integrującego  

 
3 Konfiguracja procesów 

 
4 Testy integracyjne    

5 Uruchomienie produkcyjne platformy    

6 Zakup pakietu maintenance    

  

RAZEM NETTO   
 
W przypadku składania oferty częściowej, w polach których oferta nie dotyczy należy wpisać: 
 "Nie dotyczy" 
 
3. Oferujemy następujący okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 2 
 
12 miesięcy    24 miesięcy     36 miesięcy 
 
4. Przedstawiamy referencje od następujących firm telekomunikacyjnych, dla których dostarczono 
platformę bilingową B2B oraz wykonano integrację w oparciu o umowę SOR2 z Telekomunikacją 
Polską Orange oraz o umowę MVNO: 
 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
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 1. ............................................................................................. 
 
 2. ............................................................................................. 
 
W załączeniu do niniejszego formularza dołączamy kserokopię potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem wymienionych referencji. 
 
5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 
 
6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji 
zamówienia, w szczególności koszt licencji, dostawy, instalacji systemu, podatki (z wyjątkiem VAT) i 
inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia. 
 
7. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji do 
zapytania ofertowego. 
 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego 
załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.  
 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia .................................. 
 
11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
12. Oświadczamy, że posiadamy numer NIP: .......................................................... 
 
13. Korespondencję należy kierować nas adres: 
 
................................................................................................................................... 

na numer telefonu / faksu ......................................... 

na adres e-mali: ........................................................ 

 
 

 
 
 

........................................................     ...........................................................        
 (miejscowość i data)          (podpis osoby upoważnionej do 
              reprezentowania Wykonawcy) 


