FORMULARZ OFERTY


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprogramowania pomostowego w ramach
prac rozwojowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno — Handlowym „KAPICA
MARKET" Florian Kapica w Biłgoraju
w ramach projektu

„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń
wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod
indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”.
Oprogramowanie pomostowe ma zoptymalizować system zarządzania produkcją za pomocą:
1) połączenia aplikacji do konstrukcji odzieży i rozkroju tkanin Accumartk v8 z systemem
znakowania materiału w postaci jednostronnej wymiany danych z programu Accumartk v8
z tym systemem,
2) połączenia systemu nadawania numerów egzemplarzowych z systemem magazynowo sprzedażowym WAPRO Mag,
3) połączenia aplikacji do konstrukcji odzieży i rozkroju tkanin Accumartk v8 z systemem
produkcji narzędzi do maszyn i systemem oprogramowaniem maszyn i automatów
szwalniczych w postaci jednostronnej wymiany danych z programu do konstrukcji odzieży
i rozkroju tkanin Accumartk v8 z tymi systemami,
4) połączenia ewidencji czasu pracy z systemem kontroli dostępu, zdalnego przekazywania
parametrów pracy poszczególnych typów maszyn z aktualnie wykonywanymi
czynnościami oraz przekazywania danych do maszyn produkujących narzędzia,
5) synchronizacji czasu pracy z systemem kadrowo - płacowym WAPRO Gang.
Po wykonaniu i zainstalowaniu oprogramowania pomostowego zostanie ono przekazane
Zamawiającemu na własność wraz z przekazaniem praw majątkowych do wykonanego
oprogramowania oraz wyrażeniem zgody na wykonywanie wszelkich zmian w tym
oprogramowaniu.
 Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET"
Florian Kapica
ul. Kościuszki 15
23-400 Biłgoraj
NIP: 9180001068
REGON: 950005068

 Nazwa i adres Wykonawcy, NIP: REGON:
.................................................................................................................................................
.....................................................................woj… ………………........................................
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do w terminie do 31.12.2019r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia termin wykonania przedmiotu
zamówienia o 6 miesięcy w przypadku, gdy przebieg wykonywania prac wskaże taką
konieczność i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyrazi na to zgodę.
5. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
a)

Cena netto (bez podatku VAT): .................................................. zł
(słownie: ................................................................................. złotych ….. groszy),

b)

podatek VAT wynosi: …………..... zł, według stawki …… %
(słownie: .................................................................................. złotych ….. groszy),

c)

Cena brutto oferty (z podatkiem VAT): ............................. zł.
(słownie: .................................................................................... złotych ….. groszy),

Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia (zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert)
6.

Termin związania złożoną ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.

Na wykonane oprogramowanie pomostowe udzielamy gwarancji na poprawne jej
działanie na okres jednego roku od daty jego odbioru. W tym czasie zobowiązujemy się
do poprawy wszelkich wykrytych przez Zamawiającego błędów w jego funkcjonowaniu.

8.

Terminy płatności:
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury/rachunku za wykonany przedmiot zamówienia.

9.

Oświadczamy, że :
1) akceptujemy warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują
nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
2) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego,
3) wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
prawa,
4) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w niniejszej ofercie,
5) akceptujemy warunki określone w przedmiocie zamówienia,
6) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu
zamówienia oraz VAT.

10. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego
należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia
w protokole wyboru) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego „RODO”.
11. Informacje dodatkowe Wykonawcy:
- nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów ……………………………………...,
- numer telefonu ……………………………………………………………..,
- numer faxu ………………………………………………………………….,
- poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………………………,
- adres internetowy (URL) …………………………………………………..,
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) dokument rejestrowy (nie dotyczy osób fizycznych)
2) …………………………………………………………………………………………
3) .........................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
5) ..........................................................................................................................................
6) …....................................................................................................................................

Miejscowość …………………………………

Data ……………. 2019r.

……………………………………
Podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

