
 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa 
……………………………………………………………………….………………………………… 

Siedziba 
……………………………………………………………………………..…………………………….. 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………… 

nr NIP …………………………………………………………………………………………………… 

nr REGON ………………………………………………………………..…………………………… 

nr KRS…………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A.,  

Watykańska 15, 05-200 Majdan  

NIP 125-163-49-61, REGON: 362299300 

KRS: 0000577342 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania ofertowego nr 07/21, z dnia 11.06.2021 roku na 
ZAKUP LICENCJI I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU 
WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE (ERP), oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie  
z wymogami zapytania ofertowego za cenę: 

cena netto: ……………………………………………………………………………………………… 

słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: …………………wg stawki VAT: …………………………………………………….. 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………….. 

słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Miesięczny koszt opieki powdrożeniowej (netto): ………………………………………………… 

Koszt trzyletniej usługi bieżących aktualizacji, zapewniających zgodność systemu  
z przepisami prawa pracy i podatkowego w kwocie netto (licząc od momentu produktywnego 
startu systemu):……………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że zaoferowana cena obejmuje pełen zakres zamówienia, opisany  
w zapytaniu ofertowym nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym. 

4. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny, osobowy, wiedzę i doświadczenie 
niezbędne dla realizacji zamówienia.  

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1..…………………………………………………………………………………………………… 

2..…………………………………………………………………………………………………… 

3..…………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………… 

8……………………………………………………………………………………………………… 

9……………………………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………………………………… 

11……………………………………………………………………………………………………… 

12……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

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

 



 

 

 

 

Inne informacje wykonawcy: 

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

 

 

 

 

_________________________________                          
_____________________________ 

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 2 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między 
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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

4. 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. 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 3 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 
INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 4 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O POSIADANYCH REFERENCJACH 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

W związku ze złożeniem oferty dot. zamówienia pod nazwą: „Zakup licencji i wdrożenia  
w przedsiębiorstwie systemu wspomagającego zarządzanie (ERP)”, oświadczam, że 
posiadamy referencje, potwierdzające należyte wykonanie zadania, polegającego na 
wdrożeniu systemu klasy ERP w ciągu ostatnich trzech lat w firmach produkcyjnych, 
działających na terenie Polski, zatrudniających minimum 70 pracowników (zgodnie z pkt. VI, 
par. 1, pkt. a zapytania ofertowego nr 07/2021 z dnia 11.06.2021 roku) 

Wykaz zrealizowanych usług: 

Lp. 

nazwa i adres 
zamawiającego 

(dane teleadresowe 
zamawiającego, adres e-mail 
lub telefon do kontaktu w celu 
weryfikacji poprawności 
referencji) 

przedmiot 
zamówienia 

Liczba 
użytkowników, 
dla których 
wdrożono 
system ERP 

Wartość 
kontraktu 
(bez 
infrastruktury 
sprzętowej) 

Liczba 
zatrudnionych 
pracowników 
zamawiającego 

okres 
realizacji 
(m.r-m.r) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Dołączamy  protokoły odbioru prac i/lub referencje/oświadczenia Zlecającego.  
Z przedłożonych dokumentów winno jednoznacznie wynikać: kto był wykonawcą a kto 
zlecającym, wartość kontraktu/zleconych prac, termin realizacji od – do, zakres 
kontraktu/zleconych prac. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 5 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O POSIADANYM POTENCJALE TECHNICZNYM 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

W związku ze złożeniem oferty dot. zamówienia pod nazwą: „Zakup licencji i wdrożenia  
w przedsiębiorstwie systemu wspomagającego zarządzanie (ERP)”, oświadczam, że 
posiadam wykwalifikowaną kadrę oraz serwis świadczony w języku polskim.  
W szczególności oświadczam, że posiadam w dyspozycji (umowa o pracę, umowa cywilno-
prawna) na dzień złożenia oferty zespół wdrożeniowy minimum pięcioosobowy, w którym 
minimum dwie osoby posiadają kompetencję i doświadczenie nie gorsze niż: 

 

1. Kierownik projektu: 

 wykształcenie wyższe, 

 certyfikat PRINCE2® Foundation lub równoważny, 

 minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wdrożeniowo –
programistycznych w branży IT jako kierownik projektu, 

 minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań 
informatycznych (ERP, CRM, EOD, BI, portale B2B). 

 

2. Wdrożeniowiec/konsultant wdrożeniowy: 

 wykształcenie średnie lub wyższe, 

 minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP w firmach 
produkcyjnych, 

 minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń oferowanego systemu. 

Oświadczam również, że osoby te będą w mojej dyspozycji przez cały okres realizacji prac 
objętych przedmiotem zapytania. 

 



 

 

 

 

Skład zespołu osobowego (proszę wypełnić białe pola): 

Stanowisko Kierownik 
projektu 

Wdrożeniowie
c/ 

konsultant 1 

Wdrożeniowie
c/ 

konsultant 2 

Wdrożeniowie
c/ 

konsultant 3 

Wdrożeniowie
c/ 

konsultant 4 

Imię i nazwisko      

Wykształcenie      

certyfikat PRINCE2® Foundation lub 
równoważny 

TAK/NIE     

minimum 3 letnie doświadczenie w 
zakresie prowadzenia projektów 
wdrożeniowo–programistycznych w 
branży IT jako kierownik projektu 

TAK/NIE     

minimum 3 letnie doświadczenie w 
zakresie projektowania i wdrażania 
rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, 
EOD, BI, portale B2B) 

TAK/NIE     

Minimum 3 letnie doświadczenie w 
zakresie wdrożeń systemów klasy ERP 
w firmach produkcyjnych 

 TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

minimum 3 letnie doświadczenie w 
zakresie wdrożeń oferowanego 
systemu 

 TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE 

  

 

Weryfikacja na podstawie aktualnej informacji o kompetencjach pracownika. W przypadku, 
gdy złożona oferta nie będzie zawierała dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia 
warunki udziału w postępowaniu ofertowym, oferta ta będzie podlegała odrzuceniu  
z przyczyn formalnych. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 6 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O TERMINIE URUCHOMIENIA SYSTEMU 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

Oświadczam, że system zostanie uruchomiony z dniem 1 stycznia 2022 roku w zakresie 
podstawowej funkcjonalności, pozwalającej na działalność operacyjną firmy i umożliwiającą 
gromadzenie danych księgowych, kadrowych, magazynowych oraz składanie sprawozdań 
wymaganych polskim prawem.  

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 7 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPU DO KODÓW ŹRÓDŁOWYCH OPROGRAMOWANIA 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

Deklaruję dostęp do kodów źródłowych oprogramowania. Jesteśmy producentem 
oprogramowania.  

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 8 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

 

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAWARTYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

Deklaruję spełnienie wymagań zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  
w zapytaniu ofertowym nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

Załącznik 9 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………......................................................... 

Adres wykonawcy: ………………………………................................ 

Miejscowość: ……………………………………………............................. Data…….. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ ZAOFEROWANY SYSTEM ERP WYMAGAŃ 
FUNKCJONALNYCH WSKAZANYCH W KRYTERIACH OCENY – ETAP 

FUNKCJONALNY 

(dotyczy zapytania ofertowego nr 07/21 z dnia 11.06.2021 roku na ZAKUP LICENCJI  
I WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO 

ZARZĄDZANIE (ERP)) 

 

Oświadczam, że zaoferowany system wspomagający zarządzanie (ERP) spełnia 
następujące wymagania funkcjonalne: 

 Umożliwia tworzenie harmonogramu produkcji z uwzględnieniem min. 5 000 operacji 
technologicznych, obciążenia maszyn, narzędzi, pracowników. Planowanie musi 
zostać przeprowadzone (wygenerowanie harmonogramu) w czasie max. 10s. 

 Umożliwia przeplanowanie harmonogramu produkcji z uwzględnieniem min. 5 000 
operacji technologicznych, obciążenia maszyn, narzędzi, pracowników. 
Przeplanowanie musi zostać przeprowadzone (wygenerowanie nowego 
harmonogramu) w czasie max. 10s. Zmiana harmonogramu musi być spowodowana 
min. 5 czynnikami (opóźniona dostawa materiału, choroba 2 pracowników, awaria 
maszyny, przyjęcie nowego zamówienia o wyższym priorytecie, przyspieszenie 
terminu realizacji zamówienia już zaplanowanego.  

Oświadczam, że zgadzam się na ewentualną weryfikację powyższych funkcjonalności  
w formie prezentacji.  

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  



 

 

 


