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Miejscowość, data

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 65
90- 422 Łódź

OFERTA
Ja, niżej podpisany/podpisana, ________________________________________________________
imię i nazwisko osoby reprezentującej Oferenta

działając w imieniu i na rzecz _________________________________________________________
Nazwa podmiotu

w odpowiedzi na przekazane Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/8.2 z dn. 30.05.2014 r. w ramach
projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składam niniejszą Ofertę.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami Zaproszenia do złożenia oferty nr 2/8.2, spełniam
warunki wymagane od Oferentów i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. nie należy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
4. nie posiada powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związki małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zobowiązuję się do:
1. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją wymienioną w pkt II. Specyfikacja
techniczna usługi i w terminie wskazanym w pkt VII. Termin i miejsce realizacji zamówienia
zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty nr 2/8.2
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2. utrzymania cen na dostarczaną usługę zgodnie z niniejszą ofertą do dnia zakończenia realizacji
usługi;

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę: ______________________ zł netto
(słownie złotych: __________________________________________________________________ ).

Termin ważności oferty - do 17.07.2014 r.

Ceny za poszczególne przedmioty zamówienia:
Lp
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Analiza funkcjonalna systemu
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Analiza techniczna systemu
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Cena całkowita netto
[zł]

Nazwa usługi

Cena całkowita brutto
[zł]

Opracowanie modułu odpowiedzialnego za administrację całym
systemem (zarządzanie kontami Partnerów, nadawanie
uprawnień, wprowadzanie nowych produktów, aktualizacji itd.)
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za
realizację procesu badań potrzeb szkoleniowych (dostęp do
narzędzi diagnozujących poziom wiedzy, monitoring postępów)
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za
realizację procesu szkoleń on-line (dostęp do szkoleń w formule elearning, testów wiedzy, monitoring postępów)
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za
zarządzanie wiedzą (dostęp do automatycznych testów i raportów
z informacją zwrotną)
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za
realizację zamówień na e-szkolenia dedykowane (w tym wybór
parametrów, realizację płatności, dostęp do faktur)
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za
zarządzanie certyfikatami (lista użytkowników, parametry
posiadanych certyfikatów, zarządzanie monitami o terminach
ważności certyfikatów)
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za
raportowanie, w tym raporty „na żądanie”
Opracowanie modułu systemu B2B odpowiedzialnego za bazę
wiedzy (dostęp do szerokiego zakresu materiałów merytorycznych
w wielu formatach)
Opracowanie modułu odpowiedzialnego za zgłaszanie i
zarządzanie uwagami /modyfikacjami (z systemem śledzenia
statusów prac nad zgłoszoną uwagą)
Wdrożenie, przetestowanie i uruchomienie systemu B2B na
serwerach wnioskodawcy
Dostosowanie i implementacja w nowym systemie w bazie wiedzy
aktualnie posiadanych zasobów wiedzy
Opracowanie dokumentacji systemu
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Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań
2. Aktualny wyciąg (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) lub wydruk z Krajowego Rejestru
Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencji działalności gospodarczej), z okresu nie
dłuższego niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Oferty lub innego dokumentu potwierdzającego formę
i charakter prowadzonej działalności

Pieczątka firmowa Oferenta

Podpis osoby reprezentującej podmiot
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