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ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego 01-04 

 
 

OFERTA NR …………………………..… 
 
 

…………………………………… 
Miejscowość, data 

 
 

…………………………… 
Pieczęć oferenta 

MASTES SP. Z O.O. 

Ul. Objazdowa 5b 

83-010 Straszyn 

 
Oferta dotyczy zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl / opublikowanego na stronie 

internetowej http://masters.com.pl/pl / otrzymanego droga elektroniczną / otrzymanego  

w siedzibie spółki 1 na realizację usług polegających na stworzeniu odpowiedniego 

oprogramowania dla platformy projektowo-sprzedażowej, zakupu sprzętu oraz 

oprogramowania do zarządzania firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami 

zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-

projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą 

szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje 

profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne.. 

 

1. Dane oferenta: 

Nazwa:  

NIP:  

Adres siedziby:  

Nr telefonu/fax.:  

Adres e-mail:  

Osoba wyznaczona do kontaktu 

w sprawie złożonej oferty 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://masters.com.pl/pl
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2. Wycena: 

Oferuje realizację usług polegających na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla 

platformy projektowo-sprzedażowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania 

firmą oraz prowadzenia i zarządzania szkoleniami zgodnych ze specyfikacją z zapytania 

ofertowego w cenach zaprezentowanych w poniższej tabeli. 

 

RODZAJ PRZEDMIOTU OFERTOWANIA CENA 
WALUTA  

[PLN/EUR/USD] 

Zadanie nr 1: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu odpowiedniego oprogramowania dla 
platformy projektowo-sprzedażowej na użytek 
spółki MASTERS 

  

Zadanie nr 2: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu aplikacji WWW, która umożliwi 
zakupy oprogramowania, mikro aplikacji, baz 
danych, kodów źródłowych  dostępnego na 
platformie projektowo-sprzedażowej 

  

Zadanie nr 3: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu własnej biblioteki elementów do 
wykorzystania w programach projektowych 

  

Zadanie 4: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu katalogów elementów do 
wykorzystania w programach projektowych w 
postaci wyszukiwarki według parametrów i 
kategorii elementu 

  

Zadanie 5: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu platformy projektowej o 
funkcjonalności mikro aplikacji (Drag and Drop) 

  

Zadanie 6: Zakup usług oraz zakup zestawów 
umożliwiających zbudowanie oferty 
certyfikowanych aplikacji 

  

Zadanie 7: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu platformy informatycznej o 
funkcjach „selector guide” do wyboru narzędzi 
do projektowania odpowiednich aplikacji 

  

Zadanie 8: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu bądź dopasowaniu do istniejącej 
strony internetowej platformy projektowo-
sprzedażowej 

  

Zadanie 9: Zakup usługi polegającej na 
stworzeniu programów szkoleniowych 

  

Zadanie 10: Zakup oprogramowania i sprzętu do 
zarządzania firmą oraz tworzenia szkoleń on-line 

  

Zadanie 11: Zakup oprogramowania do 
prowadzenia oraz do zarządzania szkoleniami 

  

RAZEM:   
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3. Uszczegółowienie oferty (Opis zastosowanej technologii, orientacyjny harmonogram 

realizacji zlecenia) 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych 

projektów. Niniejszym przedkładam listy polecające, potwierdzające należyte wykonanie 

zleceń programistycznych na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN netto każdy2. 

Lp. Zleceniodawca Przedmiot projektu Wartość umowy 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Dodatkowe informacje dotyczące doświadczenia 3: ………………………………………………………….….. 

 

                                                 
2 Jeżeli Oferent przedkłada więcej listów polecających proszę o dodanie kolejnych wierszy w tabeli. 
3 Uzupełnić jeżeli dotyczy. 
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5. Oświadczam, że posiadam własny dział programistyczny z co najmniej 10 osobami 

zdolnymi do właściwego projektowania oraz wykonywania rozwiązań 

programistycznych4. 

Lp. Imię i nazwisko osoby 

Doświadczenie w zakresie 
programowania rozwiązań 
zgodnych z przedmiotem 

zamówienia (podane w latach) 

Zakres prac 
programistycznych 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

6. Oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie Zamówienia. 

 

7. Oświadczam, że nie jestem powiązany z MASTERS SP. Z O.O. osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

                                                 
4 Jeżeli Oferent posiada liczniejszy dział programistyczny proszę o dodanie kolejnych wierszy w tabeli. 
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

8. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot postępowania ofertowego oraz wszystkie jego 

części składowe będą fabrycznie nowe. 

 
9. Na zaoferowany przedmiot postępowania ofertowego udzielam ………….... miesięcznej 

gwarancji na prawidłowe jego funkcjonowanie wraz ze wsparciem technicznym. Liczony 

od dnia zakupu oprogramowania. Czas reakcji na zaistniałe problemy nie przekroczy 

………….... h od daty zgłoszenia. 

 

10. Udzielam licencji na dostarczone oprogramowanie na okres ………….... miesięcy liczony od 

dnia zakupu oprogramowania. 

 

11. Oferuje płatności/rozliczenie na następujących zasadach:  

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

12. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas ………….... dni. 

 

13. Zaoferowany przedmiot postępowania ofertowego zostanie zrealizowany w terminie  

………….... miesięcy od podpisania umowy. 

 

14. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 
15. Oświadczam, że spełniamy wymogi postawione w zapytaniu ofertowym. 

 

16. Oświadczam, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowana z należytą starannością 

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 

17.  Załączniki 5: 

• Dokument rejestrowy przedsiębiorstwa, 

• Listy polecające szt. ………….... 

                                                 
5 Uzupełnić jeżeli dotyczy. 
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• …………....…………....…………....…………....………….... 
 

 
 
 
 

............................................................................... 
Pieczątka imienna i podpis osób upoważnionych 
 
 
 
 

=========================================================================== 
WYPEŁNIA SPÓŁKA MASTERS 

Oferta została wysłana drogą elektroniczną / 

dostarczona osobiście / nadana pocztą dnia: 

 

 


