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Projekt: Akademia Pomorska 5plus-rozwój dla jakości! 

Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych  

Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-00-Z034/17-00 

 

 

………………………………… 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 

NIP: 839 10 28 460, REGON: 000001459 

ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk 

www.apsl.edu.pl 

WYKONAWCA:    …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma) 

  adres: ……………………………………… 

  fax: ………………………………………………….. 

  adres e-mail: ………………………………………… 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

W odpowiedzi na Sondaż rynkowy na zakup oprogramowania e-learningowego (szkolenia)             

z zakresu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach projektu pn. 

„Akademia Pomorska 5plus-rozwój dla jakości!’’ oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

Rodzaj usługi Jednostka 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto (w zł) 

Wartość netto 

(kol.3 x kol.4) 

Stawka 

VAT 

(%) 

Wartość VAT 

(w zł) 

Wartość brutto 

(w zł) 

 (kol.5 + kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Oprogramowanie e-

learningowe (szkolenia) 

- wg wymagań opisu 

przedmiotu zamówienia  

licencja 1      
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zamawiającego i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami 

zawartymi w dokumentacji oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie. 

4. Oświadczamy, że cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z podmiotem realizującym 

projekt tj. Akademią Pomorską w Słupsku. 

6. Oświadczamy, że nie jesteśmy pracownikami podmiotu realizującego projekt, tj. Akademii 

Pomorskiej w Słupsku. 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy                           

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
 

8. Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom
1
:  

(wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): 

 …………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

9. Oferta zawiera /nie zawiera
2
 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

10. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

11. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

13. Ofertę niniejszą składam na ………………... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

 

…………………..,dn.………………………                                . ……………………………………………..                                       

      (podpis upoważnionego przedstawiciela)                       

                                                 
1 Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona 

zamówienie samodzielnie. 
2
 niepotrzebne skreślić 

 


