
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu CRM. 
(znak postępowania ZP/2019/6) 

 
Pytanie 1 

W nawiązaniu do aktualizacji formularza ofertowego i zapisu: 

 „Cena oferty. Przystępując do prowadzonego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie Usług składam/y niniejszą ofertę 

na wykonanie zamówienia za cenę brutto ………………………….. zł, która jest sumą cen brutto:  

• za wykonanie jednorazowo Przygotowania Systemu (wartość z kolumny B1),  

• za świadczenie Usług (suma wartości z kolumny C2).  

• za pakiet umożliwiający przeprowadzanie masowych akcji marketingowych (wartość z kolumny A3).” 

– z zapisu obecnie wynika, iż w kwocie całkowitej oferty należy ująć jedynie koszt jednego miesiąca. 

 Proszę o potwierdzenie, iż w całkowitej cenie brutto oferty należy uwzględnić jednak wartość z 

kolumny A3 przemnożonej przez 24 miesiące tj. zakładany faktyczny czas trwania umowy. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

W Załączniku Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy, pkt 2.3 otrzymuje brzmienie: 

Liczba akcji 
Cena brutto za  jeden miesiąc 

(A3) 
Cena brutto za 24 miesiące 

(B3) 

Do 10 000 miesięcznie    

 

 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści stanowią integralną część SIWZ. 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

Zamawiający dołącza do wyjaśnień tekst jednolity Załącznika Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy. 

 

  



ZP/2019/6 Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

Ja/ My, niżej podpisani:  

................................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

 .................................................................................................................................................  

 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

 .................................................................................................................................................  

 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

Numer telefonu …………… numer faksu: .………… ….   adres email: ………………………… 

1. Cena oferty. 

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług udostępniania i 
utrzymania systemu CRM składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia za cenę 
brutto ………………………….. zł, która jest sumą cen brutto: 

• za wykonanie jednorazowo Przygotowania Systemu (wartość z kolumny B1), 

• za świadczenie Usług (suma wartości z kolumny C2). 

• za pakiet umożliwiający przeprowadzanie masowych akcji marketingowych 
(wartość z kolumny A3). 

Jednocześnie deklarujemy ukończenie Przygotowania Systemu oraz przystąpienie do 
rozpoczęcia świadczenia Usług nie później niż ___ dni od daty podpisania Umowy.  

Uwaga – jeżeli Wykonawca nie wpisze deklarowanej wartości ukończenia Przygotowania 
Systemu Zamawiający uzna, iż jest to 90 dni.  

Uwaga: podana powyżej cena oferty sporządzona zgodnie ze sposobem kalkulacji podanym 
w pkt 2 służy wyłącznie do porównania złożonych ofert. Do umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą jako maksymalne wynagrodzenie, zostanie wpisana kwota, jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podana na otwarciu ofert. 

2. Cena za Usługi. 

2.1. Cena brutto w zł za Przygotowanie Systemu wg specyfikacji w Załączniku 1 do SIWZ.  



Pozycja 
(A1) 

Cena brutto 
(B1) 

Przygotowanie Systemu (płatność jednorazowa)   

Wartość wynagrodzenia za Przygotowanie Systemu nie może przekraczać 30 % całkowitej 
wartości ceny Oferty o której mowa w pkt 1.  

2.2. Cena brutto w zł za świadczenie Usług wg specyfikacji w Załączniku 1 do SIWZ dla 
Użytkowników: 

Rola Użytkownika  
Cena brutto za jednego 
Użytkownika  za miesiąc 

(A2) 

Liczba 
Użytkowników 

(B2) 

Cena brutto za wszystkich  
Użytkowników  za 24 

miesiące 
(C2) 

Użytkownik  14  

Administrator  1  

Konsultant zewnętrzny  5  

Suma C2  

2.3. Cena brutto w zł za przeprowadzanie masowych akcji marketingowych: 

Liczba akcji 
Cena brutto za  jeden miesiąc 

(A3) 
Cena brutto za 24 miesiące 

(B3) 

Do 10 000 miesięcznie    

 

3. Oświadczenia. 

3.1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

3.2. Oferuję/emy realizację zamówienia w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik 1 do Umowy i SIWZ). 

3.3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.  

3.4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie  z postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia (Załącznik 1 do Umowy i SIWZ) i wzorem Umowy.  

3.5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od  
nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie 
mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych 
stronach oferty są jawne. 

3.6. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 
zobowiązuję/emy się do podpisania Umowy na warunkach określonych we wzorze 
Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.7. Oświadczam, że jestem mikro przedsiębiorcą*/ małym przedsiębiorcą*/ średnim 
przedsiębiorcą*. 



3.8. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**:  

Zarejestrowana nazwa 

Wykonawcy występującego 

wspólnie 

Zarejestrowany adres 

Wykonawcy występującego 

wspólnie 

Informacja czy podmiot jest 

mikro przedsiębiorcą/ 

małym przedsiębiorcą/ 

średnim przedsiębiorcą 

   

   

   

 

3.9. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jego część są: 

a) ………………………………………..…. 

b) ............................................................. 

* niepotrzebne skreślić 

** jeżeli dotyczy 

 

 

…………............................................................................  
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

 


