
Załącznik Nr 2 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pt:"Dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na wskazane 
przez zamawiającego adresy IP" 

WYKONAWCA: 

Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy: 

Adres (siedziba): 

Telefon: 

Faks, e-mail: 
składa ofertę na dostawę dostępów online przez Internet do systemu informacji prawnej i oświadcza, że: 

1. Oferuje wymienioną dostawę zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do zapyatnia ofertowego, wg 

zasad i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę łączną: 

zł netto (słownie: ) 

podatek Vat zł (słownie: ) 

zł brutto (słownie: ) 

2. Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w OPZ, w tym koszty szkolenia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia. Cena uwzględnia również wszelkie składniki ryzyka związane z realizacją zamówienia. 

3. Charakterystyka oferowanej dostawy przedstawiona jest w tabeli poniżej 

Charakterystyka oferowanej dostawy 

Nazwa własna oferowanego systemu 
informacji prawnej 
Nazwy własne oferowanych modułów lub 
pakietów dodatkowych 

Na dzień składania ofert w oferowanym systemie jest dostępna następująca liczba: 

Aktów prawnych, w tym aktów prawnych 
krajowych i europejskich, zgodnych z 
wymaganiami OPZ (zał. 1), punkt 4.1 lit. 
A - E 

aktów prawnych (kryterium oceny nr 2) 

Orzeczeń, w tym orzeczeń sądów 
krajowych i europejskich oraz 

Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



orzeczeń i pism urzędowych 
administracji, zgodnych z wymaganiami 
OPZ (zał. 1), punkt 4.1 lit. F 

.... orzeczeń (kryterium oceny nr 3) 

Publikacji prawnych (w tym m.in. 
komentarzy, monografii, artykułów) oraz 
glos i tez, do przepisów prawnych i 
orzeczeń krajowych oraz europejskich, 
zgodnych z wymaganiami OPZ (zał. 1), 
punkt 4.1 lit. G i H 

publikacji oraz glos i tez (kryterium oceny nr 4) 

4. Posiada autoryzację producenta systemu informacji prawnej w zakresie sprzedaży oferowanych dostępów 
online do tego systemu. 

5. Zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, zawierającym m.in. istotne postanowienia umowy, i nie wnosi 
do niej zastrzeżeń, a także zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru tej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu (wykreślić jeśli nie dotyczy)1 

7. Oferowana dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

8. Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

9. Dane kontaktowe serwisu i wsparcia technicznego: 

Nazwa i adres serwisu 

Tel.: faks: e-mail: 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest: 

Pani/Pan tel.: faks: , 
e-mail: 

Oświadczam/y, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym, 

a ich prawdziwość potwierdzam/y własnoręcznym podpisem. 

Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1 

2 

1 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). 
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(miejscowość), dnia r. 

Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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