ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Formularz ofertowy
……………………………………….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Nazwa
oferenta:………….……………………………………………………………………………………….
Adres oferenta (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr
lokalu):…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
……………………………………..
tel.:..........................................................................................fax:.............................................................................
e-mail: …………………… …………………………………. www:…………………………………………...
REGON………………………………………………………NIP………………………………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o numerze SN/289/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,
dotyczącego wykonania prac związanych ze Świadczeniem asysty technicznej związanej z budową
systemu informatycznego OPI-TPP w ramach Projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji
„Tereny poprzemysłowe i zdegradowane”, jako integralna część Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej (RSIP)”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, jakim jest wsparcie techniczne i merytoryczne
Zamawiającego w nadzorowaniu prac realizowanych przez Wykonawcę Systemu w kontekście
zgodności z umową na zaprojektowanie, budowę i wdroŜenie systemu OPI-TPP, zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Systemu oraz celem, któremu system OPI-TPP ma
słuŜyć.
Przyjmujemy do wykonania zakres prac, który obejmuje miedzy innymi następujące zadania
określone w zapytaniu ofertowym:
1. Wsparcie techniczne i merytoryczne Zamawiającego w monitorowaniu i weryfikowaniu prac
realizowanych przez Wykonawcę Systemu,
2. Ocena i weryfikacja przedkładanych przez Wykonawcę Systemu sprawozdań, dokumentacji i
opracowań związanych z zaprojektowaniem, budową i wdroŜeniem systemu OPI-TPP,
3. Ocena poprawności merytorycznej i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót po
kaŜdym etapie budowy systemu OPI-TPP – zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą Systemu,
4. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji
systemu OPI-TPP (min. 1 raz na miesiąc),
5. Udział przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów, sprawdzeń i testów systemu OPI-TPP,
6. Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie integracji systemu OPI-TPP z Otwartym
Regionalnym Systemem Informacji Przestrzennej (ORSIP),
7. Uzgodnienia techniczne z wykonawcą i nadzorem technologicznym systemu ORSIP w aspekcie
zgodności technologicznej OPI-TPP z systemem ORSIP.
8. Sprawozdawanie z zakresu wykonanych prac w formie raportów pisemnych.
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Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i w pełni akceptujemy przedmiot
zamówienia i przyjmujemy jego zakres do realizacji.
Akceptujemy termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.

Cena brutto (w złotych) wykonania usługi obejmująca pełny zakres prac ujęty w zapytaniu
ofertowym wynosi:

.............................dnia ……...............

....................................................................................
podpis
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