Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Rozeznania Rynku
..................................................
Miejscowość, data

..................................................
Pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
do Rozeznania Rynku nr R1/10/2019 z dnia 23.10.2019
Zamawiający:
OKE Poland Sp. z o.o.
ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
Dane Oferenta
1.

Nazwa Oferenta

2.

Siedziba

Kraj:
Województwo:
Miejscowość (poczta):
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu / nr lokalu:

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres
siedziby)

Numer telefonu/ faksu
Numer NIP
Numer REGON
KRS / Nr wpisu do Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Adres e- mailowy

Kraj:
Województwo:
Miejscowość (poczta):
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu / nr lokalu:

9.

Adres strony www

10.

Numer konta bankowego

11.

Osoby upoważnione do
reprezentowania
Wykonawcy
(imię i nazwisko, funkcja)

a)…………………………………………………..
b)…………………………………………………..

Przystępując do Rozeznania Rynku nr R1/10/2019 z dnia 23.10.2019 r. na wykonanie
przedmiotu zamówienia usługa wynajmu serwera lambda w ramach projektu pn. „Asystent
rozpoznawania reklam – system klasyfikacji treści i reklam w strumieniu telewizyjnym z użyciem
sztucznej inteligencji” nr umowy POIR.01.01.01-00-0032/19 realizowanego w ramach Działania
1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
składamy ofertę cenową na:

Przedmiot zamówienia

USŁUGA WYNAJEM SERWERA LAMBDA

Cena netto:

PLN / EUR*

Cena brutto:

PLN / EUR*

W tym VAT :

PLN / EUR*

Suma całości przedmiotu
zamówienia:
W tym stawka miesięczna
netto:
W tym stawka miesięczna
brutto:
* niepotrzebne skreślić

PLN / EUR*
PLN / EUR*
PLN / EUR*

Termin płatności faktury ……..… dni

Potwierdzamy termin realizacji zamówienia od dnia ………………… do dnia ……………………..

1) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Rozeznaniu
Rynku do składania ofert, oraz że zapoznaliśmy się Rozeznaniem Rynku wraz z

załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania Oferty.
2) Oświadczamy, że wykonamy usługę w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi,
funkcjonalnymi i zakresem określonymi w Rozeznaniu Rynku wraz załącznikami.
3) W skład oferty wchodzą:
a. Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku - Formularz oferty R1/10/2019
b. Załączniki nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data

Pieczęć firmowa

Pieczęć i podpis osoby
uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

