Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2012
WZÓR OFERTY

……..…………………., dn. ………2012 rok

Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka)

Do:
„Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań
Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/UE/2012.

OFERTA
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji projektu inwestycyjnego przez
Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa dotyczącego realizacji zadań wchodzących w skład projektu pn. „Wdrożenie
systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe i usprawniającego zarządzanie nimi”
niniejszym przedstawiamy naszą ofertę zgodną z przedstawioną przez Państwa specyfikacją
1. Cena łączna oferty :

w [PLN]
Cena netto
Podatek VAT
……%)
Cena brutto

(stawka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

2. Szczegółowe przedstawienie elementów wchodzących w skład oferty:

Lp.

Okres
realizacji

Wyszczególnienie działań

Cena netto

1

2

3

4

1

Zakup analizy przedwdrożeniowej dla systemu
informatycznego B2B - 1szt.

2

Zakup licencji SAP Business One Limited (licencjonowane
na użytkownika nazwanego) - 9 szt.

3

Zakup licencji SAP Business One Professional
(licencjonowane na użytkownika nazwanego) - 9 szt.

4

Zakup licencji R2płatnik SBO (do 100 pracowników, 1 firma,
1 użytkownik, koszty, akord, RCP, HR, www) - 1 szt.

5

Zakup licencji R2środki SBO (do 200 środków, 1 firma, 1
użytkownik) - 1 szt.

6

Zakup licencji na aplikację mobilną (wsparcie procesów
produkcji) - 7 szt.

7

Zakup modułu w postaci internetowej platformy B2B - 1 szt.

8

9
10

Zakup usługi instalacyjnej obejmującej konfigurację i
uruchomienie systemu w środowisku docelowym, migrację
danych, integrację formatów plików dla potrzeb standardu
EDI oraz integrację z systemami partnerów - 1 szt.
Zakup usługi eksperckiej w postaci audytu powdrożeniowego
dla wdrożonego systemu informatycznego - 1 szt.
Szkolenie w zakresie korzystania z systemu B2B dla
wszystkich użytkowników po stronie Wnioskodawcy - 1 szt.

11

Zakup kolektorów danych do działu produkcji - 7 szt.

12

Zakup monitorów LCD z wbudowanym komputerem i
systemem operacyjnym do hali produkcyjnej - 7 szt.

3. Termin realizacji wykonania przedmiotu zamówienia – do …………………………..
4. Niniejsza oferta ważna jest 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
…………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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