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FORMULARZ OFERTOWY  

 

1. Wykonawca (należy wypełnić) 

 

2. Zamawiający : 

INDEX COPERNICUS SP. Z O. O. 
 
3. Przedmiot zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych licencji Enterprise Architect: 

• 3 (słownie: trzy) sztuki Licencji Enterprise Architect - Business & Software Engineering Edition License (PART number 
SKU EABSE)  

• 3 (słownie: trzy) sztuki Licencji Enterprise Architect - Desktop Edition Standard License (PART number EADESK)  
 
 

4. Cena oferty w złotych polskich (lub w innej walucie)  - SUMA 

Cena oferty netto (liczbą) ……………………………………………………………… 

Cena oferty netto (słownie) …………………………………………………………….. 

Cena oferty brutto (liczbą) ……………………………………………………………….  

Nazwa firmy 
 

 

Adres 
 

 

NIP 
 

 

Regon  

Nr telefonu  

Adres e-mail 
 
 

 

Osoba do kontaktu z 
Zamawiającym 
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Cena oferty brutto (słownie) …………………………………………………………… 

Należny podatek VAT …………………………………………………………………………… 

 

5. Cena oferty z podziałem na poszczególne licencje:  

Oferent powinien przy każdej z wymienionych licencji podać kwotę netto, kwotę VAT oraz kwotę brutto za 3 sztuki licencji 

Rodzaj licencji kwota netto 
za 3 szt.  

kwota VAT 
za 3 sztuki 

Kwota 
brutto za 3 
sztuki 

Licencja Enterprise Architect - Business & Software Engineering Edition 
License (PART number SKU EABSE) 

      

Licencja Enterprise Architect - Desktop Edition Standard License (PART 
number EADESK) 

      

 
6. Termin płatności faktur 14 dni. 
 
7. Składający ofertę oświadcza, że: 
 

 po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniem ofertowym w pełni je akceptuje i nie 
wnosi do nich zastrzeżeń, 

 akceptuje warunki, termin realizacji zamówienia, termin płatności faktury; 

 zobowiązuje się do wykonania usługi, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

 akceptuje 14 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 r. poz. 
922). 
 

 

 

 

 Data...............................               ..................................................... 
Podpis i pieczęć Oferenta 


