
Załącznik do RFI nr 3 

 

Formularz cenowy – wycena przedmiotu zapytania 

1. Wycena przedmiotu zapytania: 
 

Lp. Nazwa Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN] 

 1 2 3 4 5=2*4 

1 Etap I 1 cały zakres danego etapu   

2 Etap II 1 cały zakres danego etapu   

3 Etap III 1 cały zakres danego etapu   

4 Etap IV 1 cały zakres danego etapu   

5 Etap V 1 cały zakres danego etapu   

6 Etap VI 1 
cały zakres danego etapu 

  

7 
Usługa świadczenia serwisu 
utrzymaniowego i wsparcia 

30 Miesiąc   

8 
Usługa świadczenia prac 

dodatkowych 
1800 Roboczodzień   

9 RAZEM (suma pozycji z wierszy od 1 do 8)   

 
Ceny zaoferowane w poszczególnych pozycjach muszą uwzględniać cały zakres jaki jest wymagany do wykonania w ramach danego etapu z uwzględnieniem wszystkich 
elementów przedmiotu zapytania wymaganego w poszczególnej pozycji w tym m.in. dostawy, koszt licencji które w ramach danego etapu będą przekazane itd.  
 

2. Wykaz, charakterystyka oraz ceny oferowanych licencji systemu niezbędnych do wdrożenia wszystkich funkcjonalności systemu i korzystania z nich przez wskazaną 
w zapytaniu liczbę użytkowników  
 

Lp. 
Pełna nazwa 
oprogramowania 

Nazwa producenta Typ licencji Opis licencji 
Ilość 
sztuk 

Jednostkowa cena 
netto (PLN) 

Łączna 
wartość 
netto (PLN) 

Stawka VAT 
Łączna 
wartość 
brutto (PLN) 

1          



2          

3          

…          

Razem    

W razie potrzeby Wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze  
 
Powyższe licencje muszą być ujęte cenowo w tabeli powyżej (Wycena przedmiotu zapytania) w cenie danego etapu w ramach którego będą przekazane Zamawiającemu, 
a tu przedstawione jako uszczegółowienie w tym zakresie.  

 
3. Wykaz, charakterystyka oraz ceny oferowanych certyfikowanych szkoleń  

 

Lp. Pełna nazwa szkolenia Zakres szkolenia Czas trwania 
Ilość 
sztuk 

Jednostkowa cena 
netto (PLN) 

Łączna 
wartość 
netto (PLN) 

Stawka VAT 
Łączna wartość 
brutto (PLN) 

1         

2         

3         

…         

 Razem    

W razie potrzeby Wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze  
 
Powyższe certyfikowane szkolenia muszą być ujęte cenowo w tabeli powyżej (Wycena przedmiotu zapytania) w cenie danego etapu w ramach którego będą one 
realizowane, a tu przedstawione jako uszczegółowienie w tym zakresie.  

 


