
 

„Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

 

……………………………………………………. 

              (pieczęć firmowa) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna Nazwa Oferenta  

……………………........................................................................................................................ 

Dane teleadresowe (pełny adres, telefon, NIP, REGON + dane osoby odpowiedzialnej za ofertę)  

Adres 

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

Adres mail 

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

Telefon 

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

NIP 

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

Regon 

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

Osoba do kontaktu  

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



 

„Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych” 
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Część I 

 

Cena brutto za uruchomienie jednej nowej e-sługi z zakresu podatków i opłat lokalnych lub 

zarządzania nieruchomościami ................................................................................................................ 

 

Łącznie brutto za wykonanie części I zamówienia : ............................................................................ 

 

Wykonawca załączy do oferty wykaz eUsług - wraz z podaniem numeru wzoru dokumentu 

elektronicznego wykonanego przez Wykonawcę i nadanego przez CRWDE, nazwy i adresu instytucji 

dla której eUsługa została przygotowana, oraz terminem zakończenia realizacji. 

 

Część II 

 

Cena brutto za jedną licencje na portal informacyjny o nieruchomościach: ........................................... 

Cena brutto za jedno pełne wdrożenie oraz instruktaże przystanowiskowe Portalu o 

nieruchomościach: .................................................................................................................................... 

 

 

Łącznie brutto za wykonanie części II zamówienia: .......................................................................... 

 

Wykonawca załączy do oferty wykaz uruchomionych Portali wspierających informacyjnie JST w ciągu 

ostatnich 3 lat - wraz z podaniem nazwy JST w której uruchomiono Portal, oraz terminem 

zakończenia realizacji. 

 

Część III 

 

Cena brutto za jeden dzień szkoleniowy: ................................................................................................. 

 

Łącznie brutto za wykonanie części III zamówienia: ........................................................................... 

 

Wykonawca załączy do oferty wykaz przeprowadzonych dni szkoleniowych dla pracowników JST z 

tematów tożsamych bądź pokrewnych do zamawianych w niniejszym zamówieniu, oraz terminem 

realizacji. 
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Wykaz oferowanego oprogramowania 

 

W ramach zamówienia zostaną dostarczone następujące programy wspomagające pracę JST: 

 

Lp. Program Producent Nazwa Wersja 

1. 

Portal Informacyjny 

o 

nieruchomościach 

   

 

 

Oświadczenie 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: "Wdrożenie e-usług dla 

przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych” dofinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, iż posiadam uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, oraz posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 

zamówienia. 


