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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   

            

          

 ……………………………………….. 

 (Miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Nazwa dostawcy: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane teleadresowe: 

 

Ulica: 

Miasto: 

Kraj: 

Numer telefonu: 

E-mail: 

 

3. NIP: 

 

……………………………………… 

 

4. REGON: 

 

……………………………………… 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 12 czerwca 2014 dotyczącego Kompleksowego opracowania, 

dostawy sprzętu i wdrożenia systemu B2B oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z 

warunkami i wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym: 

Lp. 
Przewidywana 

pracochłonność 

Termin 
dostarczenia 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena netto Cena brutto 

1. Serwer – 1 szt. Nie dotyczy 31.12.2014   

2. Analiza i re-inżynieria - 1 szt. 50 roboczodni 31.12.2014   

3. Budowa środowiska 
teleinformatycznego - 1 szt. 

20 roboczodni 31.12.2014   

4. Zakup licencji serwera bazy 
danych Microsoft SQL - 1 szt. 

Nie dotyczy 31.12.2014   

5. Zakup licencji na moduł 
integracyjny – 1 szt. 

45 roboczodni 30.06.2015   
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6. Zakup licencji na portal dla 
lekarzy – 1 szt. 

25 roboczodni 30.06.2015   

7. Zakup licencji na portal dla 
dostawców - 1 szt. 

25 roboczodni 30.06.2015   

8. Zakup licencji na moduł ERP - 1 
szt.  

35 roboczodni 30.06.2015   

9. Zakup licencji na moduł BI - 1 
szt. 

10 roboczodni 30.06.2015   

10. Zakup licencji na moduł EDM - 
1 szt. 

105 roboczodni 30.06.2015   

11. Zakup licencji na archiwum 
dokumentów niemedycznych i 
WorkFlow  - 1 szt. 

85 roboczodni 30.06.2015   

12. Zakup licencji na moduł do 
obsługi kodów kreskowych  - 1 szt. 

15 roboczodni 30.06.2015   

13. Zakup licencji na moduł 
zarządzania przychodnią 
medyczną - HIS - 1 szt. 

80 roboczodni 30.06.2015   

14. Szkolenie specjalistyczne dla 
administratora oraz użytkowników 
systemu - 1 szt. 

10 roboczodni 31.12.2015   

15. Konwersja i migracja danych 
do nowego systemu z 
uwzględnieniem integracji B2B -1 
szt. 

47 roboczodni 31.12.2015   

16. Dokumentacja 
powdrożeniowa, instrukcje 
administratora i użytkownika - 1 
szt. 

6 roboczodni 31.12.2015   

17. Zakup usługi wdrożeniowej - 
wdrożenie i uruchomienie 
systemu - 1 szt. 

20 roboczodni 31.12.2015   

18. Konfiguracja systemu B2B - 1 
szt. 

35 roboczodni 31.12.2015   

19. Testy integracyjne i 
akceptacyjne - 1 szt. 

20 roboczodni 31.12.2015   

SUMA   

 

  

___________________________                                                    ___________________________________

       Data                                                                                              Podpis osoby upoważnionej 
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SKŁADAMY NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczamy, że: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia, 

c) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

                         ______________________________ 
                                                     Podpis osoby upoważnionej 
 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym  i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

 

 

 

 

                  __________________________ 
                            Podpis osoby upoważnionej 
 

3. Oświadczamy, że złożona przez nasze przedsiębiorstwo Oferta jest wiążąca przez okres 90 dni, od 

dnia upływu terminu składania Ofert. 

 
 
 
 

                  __________________________ 
                                         Podpis osoby upoważnionej 
 

4. Oświadczamy, że jeżeli Oferta naszego przedsiębiorstwa zostanie uznana za najkorzystniejszą, to 

podpiszemy ze Zdrovita Sp. z o.o. umowę, której warunki będą zgodne z treścią Zapytania 

Ofertowego oraz złożonej przez nas Oferty.  

 

 
  _________________________ 
                                                                   Podpis osoby upoważnionej 
                                                      
 


