ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Nazwa i adres Oferenta

OFERTA CENOWA

DATA SPORZĄDZENIA: ………………
WAŻNA DO: …………………………….
Sporządzono dla:

Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/MAG/2017 z dnia 29 maja 2017 r. niniejszym
składam ofertę cenową na dostawę systemu informatycznego do raportowania i analiz BI
(bussiness intelligence) typu Tableau, będącego wizualną platformą analityczną, dającą
użytkownikom elastyczny dostęp do danych, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania
cennych informacji na ich podstawie wraz z licencjami:
a. 2 licencje typu Tableau desktop dla „analityków/kontrolerów”
b. 20 licencji typu Tableau server dla pozostałych użytkowników.
Lp.

Ilość

Rodzaj towaru

Cena

Wartość netto

Wartość brutto

jednostkowa

w zł

w zł

netto
1.

licencja typu

2

Tableau desktop
2.

licencja typu

20

Tableau server
3.

przeszkolenie

1

użytkowników

Razem

Cena netto oferty wynosi ……………………………
(słownie):………………………………………………………..………………………………
Cena brutto oferty wynosi .………………….………
(słownie):……….………………………………………………………………………………

Oświadczenia:
1. Spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym nr 2/MAG/2017
z dn. 29 maja 2017 r. w szczególności:

a) Oświadczam/-my,

że

jestem/-śmy

uprawniony/-eni

do

sprzedaży

oferowanego

oprogramowania, które jest wolne od wad fizycznych i prawnych.
b) Posiadam/-my odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu
Umowy – na dowód przedkładam/-my referencje Klientów, usatysfakcjonowanych współpracą
z nami.
2. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję/-emy bez
zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.
4. W przypadku wyboru mojej / naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Akceptuję/my treść wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego nr 2/MAG/2017 z dn. 29 maja 2017 r.
5. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am/-liśmy konieczne
informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
6. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………
data i podpis osoby (osób) upoważnionych
do podpisania oferty imieniu Wykonawcy

