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Załącznik nr 1.4  

FORMULARZ  OFERTOWY    

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………… 

adres:……………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………  REGON: …………………………… 
 

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………… 

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ………………………………. 

Serwis  gwarancyjny prowadzi: ............................................................................................ 

adres: .....................................................................,    

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku 

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..………… 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa stanowiska 
naziemnego skaningu laserowego z wyposaŜeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i 
przetwarzania danych, znak sprawy: AD-262-5/2013 
 

1. Oferujemy w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, dostawę oprogramowania do 
zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z 
naziemnego skaningu laserowego) w środowisku GIS, wyszczególnionego co do rodzaju i 
liczby w Załączniku nr 2.4 (Formularz wymaganych warunków technicznych) w cenie: 

wartość zamówienia podstawowego: 

netto……………….. zł    

VAT   (…… %)    -  ............... zł    

brutto ........................zł z VAT     (słownie:....................................................................),  

wartość zamówienia podstawowego i objętego ,,prawem opcji”, przez które rozumie się 
przedłuŜenie serwisu licencji na oprogramowanie wyszczególnione w nw. tabeli, o dodatkowe 
12 miesięcy: 

netto……………….. zł    

VAT   (…… %)    -  ............... zł    

brutto ........................zł z VAT     (słownie:....................................................................), 

zgodnie z kalkulacją szczegółową: 

L.p. 

Nazwa i wersja oprogramowania Liczba szt. 
Wartość 

zamówienia 
bez VAT 

Stawka/ 
Kwota 
podatku 

VAT 

Wartość 
zamówienia 

 z VAT 

1 Program bazowy – zaawansowany, 
kompleksowy system do tworzenia, 

1 szt.  
(5 licencji 
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gromadzenia, zarządzania, 
aktualizowania, integrowania i 
analizowania danych GIS oraz ich 
wizualizacji i prezentacji  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

sieciowych) 

2 Oprogramowanie do zaawansowanego 
modelowania, wizualizacji i 
analizowania powierzchni 3D  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(5 licencji 
sieciowych) 

   

3 Oprogramowanie do zaawansowanej 
analizy geostatystycznej danych:  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(5 licencji 
sieciowych) 

   

4 Oprogramowanie do zaawansowanego 
przetwarzania i analiz przestrzennych 
danych rastrowych: 
nazwa ……………………………., 
wersja………………………… 

1 szt.  
(5 licencji 
sieciowych) 

   

5 Oprogramowanie do zaawansowanych 
analiz przestrzennych o charakterze 
sieciowym 
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(2 licencje 
sieciowe) 

   

6 Oprogramowanie umoŜliwiające 
współdzielenie się mapami i danymi z 
innymi uŜytkownikami  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt. 
(2 licencje 
sieciowe) 

   

7 Oprogramowanie do zaawansowanej 
wizualizacji i analiz przebiegu zjawisk 
przestrzennych w czasie 
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(1 licencja 
sieciowa) 

   

8 Oprogramowanie umoŜliwiające 
bezpośredni odczyt i konwersję wielu 
róŜnych formatów danych  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(1 licencja 
sieciowa) 

   

9 Oprogramowanie do standaryzacji i 
optymalizacji procesu tworzenia danych 
i produkcji kartograficznej  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
 (1 licencja 
sieciowa) 

   

10 Oprogramowanie do zbierania danych w 
terenie  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(2 licencje 
jednostanowis
kowe na 
urządzenia 
mobilne) 

   

11 Oprogramowanie do zaawansowanego 
przetwarzania chmur punktów 
pochodzących z naziemnego skaningu 
laserowego  
nazwa ……………………………., 
wersja…………………………  

1 szt.  
(1 licencja 
sieciowa) 
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Wartość zamówienia podstawowego RAZEM:    

Wartość zamówienia podstawowego z prawem opcji 
RAZEM:  

   

 

2.  Niniejszym zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować i uruchomić na sprzęcie 
komputerowym Zamawiającego, oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia w 
terminie do ……...... dni od daty zawarcia umowy (nie dłuŜej niŜ 48 dni). 

3. Na oferowane oprogramowanie GIS (wszystkie jego komponenty) udzielamy gwarancji 
jakości na okres ………….(min. 12  miesięcy), rozumianej jako zapewnienie serwisu dla 
wszystkich licencji oprogramowania oraz oferujemy moŜliwość przedłuŜenia serwisu dla 
tych licencji (wszystkich komponentów) o dodatkowy okres 12 miesięcy, zgodnie z prawem 
opcji, o którym mowa w ust. 2 Rozdziału III SIWZ. 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. 

5. Akceptujemy 60-dniowy termin związania ofertą. 

6. Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan 
prawny firmy i są aktualne na dzień składania ofert. 

7. Oświadczamy, Ŝe zamierzamy powierzyć wykonanie*: ……………………………….. 
(naleŜy określić zakres powierzonej części zamówienia) firmie: …………………… (nazwa i 
dane adresowe podmiotu). 

* Uwaga !!! Niniejszy punkt naleŜy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w części IX i XII  SIWZ, lub pozostawić bez wypełnienia, jeŜeli nie dotyczy. 

8. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za 
pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, Ŝe potwierdzeniem 
odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania 
informacji pocztą elektroniczną. 

9. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu: 

 
1 ………………………………………………………….str………….. 
2 ………………………………………………………….str………….. 

 
 
Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.  
 
 
 
 
 
 

........................................, dnia ........................ 
 
 

................................................................ 
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy) 


