
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu 
informatycznego pn. „Platforma Eksportowa”  

 
 
DANE WYKONAWCY: 
 
 
………………………………………………… 
Nazwa 
 
………………………………………………… 
Adres 
 
………………………………………………… 
NIP 
 
 
 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk 

 

 

OFERTA 
na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego  

pn. „Platforma Eksportowa”  
wraz z 2 narzędziami do diagnozy przedsiębiorców w zakresie ich potencjału eksportowego 

w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy.  
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

  
 

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawca oferuje wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia (tj. opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego pn. 

„Platforma Eksportowa”) za cenę: 

a) ……………………………… zł netto + …………………. % VAT (tj. ………………………. zł brutto) za 
wykonanie ETAPU I (tj. za wykonanie, adaptację i wdrożenia Platformy Eksportowej, w tym 
2 narzędzi do diagnozy potencjału eksportowego przedsiębiorców) 

b) ………………………………… zł netto + ……………………..% VAT (tj. ………………………… zł brutto) 
miesięcznie za realizację ETAPU II (tj. za utrzymanie i serwis Platformy Eksportowej w 
okresie od dnia odbioru Etapu I (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym) do 
dnia 30.06.2023 r. 

 
Ww. wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym (tj. obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją usług określonych w Zapytaniu Ofertowym i w umowie). 
 

………………………………………… 

Data i podpis Wykonawcy 



 

 

 

II. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z warunkami udzielenia i wykonania Zamówienia określonymi w Zapytaniu 

Ofertowym, w tym także w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Zapytania 

Ofertowego, i nie wnosi do nich żadnych uwag; 

2) spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, tj.:  

a) posiada doświadczenie polegające na tym, że w ramach prowadzonej działalności 
świadczy usługi udostępniania oprogramowania w modelu SaaS, tj. co najmniej w 
miesiącu poprzedzającym ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego (tj. w 
październiku 2016 r.) świadczył usługi udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS 
na rzecz min. 10 odbiorców przedstawione w tabeli: 

  
lp Odbiorca Usług 

 
Dokument potwierdzający 
spełnienie warunku (załączony do 
niniejszej oferty) 

1   

2   

3   

4   

 

b)  posiada doświadczenie polegające na tym, że polegające na tym, że w ciągu ostatnich 
24 miesięcy (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie) 
wykonał należycie min. 2 rozwiązania dedykowane w zakresie systemów 
informatycznych przedstawione w tabeli: 

 

lp Przedmiot 
usługi 

Data wykonywania usługi Zleceniodawca Dokument potwierdzający 
realizację usługi  

1     

2     

 
 

c) Dysponują osobą zdolną do merytorycznego opracowania narzędzi do diagnozy 
przedsiębiorców w zakresie potencjału eksportowego, tj. osobą, która w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy (do dnia złożenia oferty) wykonała minimum 1 narzędzie do 
diagnozy/badania potencjału przedsiębiorców w określonej dziedzinie o wartości min. 
18.000 zł brutto. 
 

 

………………………………………… 

Data i podpis Wykonawcy 



 

 

 

III. Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu 

powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym1 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

(Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza), 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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu  w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) członkostwie w RIGP. 
 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis Wykonawcy 

 

 

Załączniki: 
- ……………………… 
- ……………………… 
 

                                                           
1 osoby, które nie spełniają poniższych warunków podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia 


