Załącznik nr 3 do SIWZ

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma), adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, województwo, kraj)
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie *
Organ rejestrowy:

Rejestr nr:

NIP nr:

REGON nr:

URL:http: //

Nr telefonu:

E-mail:
* w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać wyżej wymagane dane każdego z podmiotów składających ofertę
wspólną (Powielić tyle razy, ile to potrzebne poprzez skopiowanie w/w pól formularza ofertowego) a także wyraźnie oznaczyć ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: …….........…........................................
Osoba wyznaczonej do kontaktu: ………………………………………..........., Nr tel. …….........................................
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.
* przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów
składających wspólną ofertę wraz z oznaczeniem lidera lub pełnomocnika.

Zamawiający:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Opracowanie i wykonanie
strony internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz Biuletynu Informacji Publicznej
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym z wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ i
akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o system CMS na licencji
GNU:……………………………………………………………….(należy podać nazwę/wersję).
4. OFERUJEMY wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ i na warunkach zawartych w SIWZ
za łączną cenę ……………………. zł netto, należny podatek VAT ……… %, cenę
brutto…………………………………………………zł
słownie: ………………………………………………………. zł
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w tym:
1) Cena za realizacją I-III Etapu ……………………………… zł brutto z podatkiem Vat …%
2) Cena za realizację IV Etapu…………………………………zł brutto z podatkiem Vat ….%
Cena za realizację IV Etapu nie może być niższa niż 15% łącznej ceny brutto.
5. W celu oceny oferty w ramach kryterium 3 opisanego w Rozdziale XIII SIWZ:
1) oświadczamy, że wykonaliśmy serwis spełniający wymagania WCAG:
nazwa projektu /
zleceniodawca
adres, pod którym
dostępny jest
projekt

data wykonania
/wykonywania
usługi
(opracowania
serwisu)

poziom spełnienia
kryteriów WCAG
(A /AA /AAA)
+ informacja nt.
obowiązujących
wytycznych
(2.0 vs. 2.1)

forma walidacji
(narzędzie /
narzędzia
automatyczne,
walidacja przez
zewnętrzną
instytucję)

CMS, na którym
zrealizowano
projekt

2) załączamy do oferty:
a) metodologię pracy nad architekturą informacji i nawigacją w serwisie z uwzględnieniem
potrzeb Zamawiającego, w tym: proponowane metody, kolejne etapy, metody koordynacji
prac i monitorowania postępów;
b) szkic układu pierwszej strony serwisu TDT oraz jednej z podstron, uwzględniającego
najistotniejsze elementy wraz z opisem;
c) propozycje layoutu serwisu;
d) propozycje dodatkowych elementów serwisu TDT istotnie wpływających na jego
atrakcyjność/funkcjonalność (ocena adekwatności przez komisję)
6. OŚWIADCZAMY, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
8. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie.
9. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
11. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:
tak □*
nie □*
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*zaznaczyć właściwe
12. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SIWZ.
13. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………………….
miejscowość data

……………………………..
imię i nazwisko osoby podpisującej
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