
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr V/1/2021 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące stworzenia rozbudowanej, interaktywnej symulacji 

szkoleniowej na gogle VR, nagranej w 360 oraz 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego 

środowiska wirtualnej rzeczywistości (VR) w 7 sceneriach, realizowanego w ramach projektu 

nr POPW.01.01.02-28-0032/20 „Nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej - bez 

wychodzenia z domu lub w Twojej firmie. Immersyjne narzędzie szkoleniowe z wykorzystaniem 

połączonych 3 form wirtualnej rzeczywistości: interaktywnej i immersyjnej aplikacji VR, filmu 

sferycznego 360 stopni 3D i filmu 180 stopni 3D” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe 

dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 

 

ja niżej podpisany/a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko, funkcja) 

 

składam niniejszą ofertę w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:   

Adres/siedziba wykonawcy:   

Numer NIP:   

Numer telefonu:   

Adres e-mail:  

Osoba odpowiedzialna po stronie 
Wykonawcy do kontaktu w 
sprawie złożonej oferty: 

 



 

Wynagrodzenie za realizację 
zamówienia: 

netto: …………………… zł 

 
brutto: …………………… zł 

 

stawka VAT: ………………% 

 
kwota VAT: …………….… zł 

 

Czas udzielonej gwarancji ():  12 miesięcy  24 miesiące  36 miesięcy  48 miesięcy 

Czas reakcji serwisu (): 

 usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem  
do 14 dni kalendarzowych 

 usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem  
do 7 dni kalendarzowych 

 usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem  
do 1 dnia roboczego 

 funkcjonowanie serwisu 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu 

Wadium zostanie wniesione w: 

 pieniądzu 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym 

 gwarancjach bankowych 
 gwarancjach ubezpieczeniowych 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2014 r. 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 

Data przygotowania oferty: 
........... / ........... / 2021r. 

Termin ważności oferty  
(nie krótszy niż 30 dni):  ....................... dni 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

- powierzone zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego; 

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

− jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

− znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

− nie jestem podmiotem postępowania o upadłość, ani nie jestem w stanie upadłości, nie otwarto 

w stosunku do mnie likwidacji, 

− nie zostałem jako osoba fizyczna skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 



 

− nikt inny z członków władz podmiotu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

- zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, 

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

w niniejszym postępowaniu, 

- jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas w niej wskazany, 

- w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, 

- zobowiązujemy się do umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji złożonych oświadczeń i składania 

ewentualnych wyjaśnień w przypadku konieczności kontroli ich prawidłowości i rzetelności, 

- zobowiązujemy się do realizacji całości umowy do dnia 29.04.2022r., przy czym poszczególne 

etapy w ramach zadań przy realizacji zamówienia, o których mowa zapytaniu ofertowym, zrealizuję 

w nieprzekraczalnych następujących terminach: 

zadanie 1 etap 1 (przygotowanie silnika do zarządzania scenami...)  – do dnia 30.12.2021, 

zadanie 1 etap 2 (przygotowanie pierwszej lokacji...)   – do dnia 30.12.2021, 

zadanie 1 etap 3 (stworzenie 6 dodatkowych lokacji...)   – do dnia 29.04.2022, 

zadanie 2 etap 1 (przygotowanie platformy sprzedażowej)   – do dnia 30.03.2022, 

zadanie 2 etap 2 (opracowanie i wdrożenie modułu security)  – do dnia 30.03.2022. 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty, przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Waga Punktacja 

1 Cena 55% 55 pkt. 

2 Czas udzielonej gwarancji 30% 30 pkt. 

3 Serwis 15% 15 pkt. 

 

Kryterium I: Cena – 55% 

55% - waga kryterium 

W ramach kryterium „Cena (PLN)” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego: 

C = (CN / COB x 60%) x 100 

 

 



 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena ” 

CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu 

Maksymalną liczbę punktów (55 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę 

za realizację przedmiotowego zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów. 

 

Kryterium II: Czas udzielonej gwarancji – 30% 

30% - waga kryterium 

W powyższym kryterium Zamawiający będzie punktował udzielony przez Wykonawcę okres udzielenia 

gwarancji: 

a) 12 miesięcy – 0 pkt. 

b) 24 miesiące – 10 pkt. 

c) 36 miesięcy – 20 pkt. 

d) 48 miesięcy i więcej – 30 pkt. 

 

Kryterium III: Opieka serwisowa – 15% 

15% - waga kryterium 

W powyższym kryterium Zamawiający będzie punktował udzielony przez Wykonawcę serwis: 

a) usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem do 14 dni kalendarzowych  – 0 pkt. 

b) usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem do 7 dni kalendarzowych – 5 pkt. 

c) usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem do 1 dnia roboczego – 10 pkt. 

d) funkcjonowanie serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – 15 pkt. 

 

 

 

Niniejszą ofertę wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …….. kolejno ponumerowanych 

stronach.    

 

 

 

……………………………….     ………………………………………….. 
       miejscowość i data       czytelny podpis osoby  

      upoważnionej do reprezentacji 


