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      Rudnik nad Sanem, dnia 21.11.2011 r. 

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożeni i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr Konkursu 19/POKL/9.2/2010  

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem przy ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

zaprasza do składania ofert na zakup oprogramowania wymienionego w punkcie II. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Na zakup oprogramowania Autodesk Design Academy o wartości poniżej 14.000 euro 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8) 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

Ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Autodesk Design Academy 2012 PL wersja sieciowa na 15 stanowisk z licencją wieczystą. 

Oprogramowanie powinno zawierad: 

1. AutoCAD 2012 – do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej. 

2. AutoCAD Architecture 2012 – oprogramowanie dla architektów. 

3. AutoCAD Civil 3D 20121 – planowanie zagospodarowania przestrzennego. 

4. AutoCAD Mep 2012 – instalacji mechanicznych, elektrycznych i kanalizacyjnych. 

5. Autodesk Inventor Professional 2012 – dla inżynierów mechaników i elektryków. 

6. Autodesk Max Design 2012 – architektów, projektantów oraz specjalistów ds. wizualizacji. 

7. AutoCAD Revit Architecture 2012 oprogramowanie dla architektów. 

8. AutoCAD Rvit Mep 2012 – instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodnych. 

 

III. Całe oprogramowanie powinno byd dostarczone w najnowszej wieczystej licencji, nigdy 

niewygasającej z dołączoną pełną dokumentacją. Wymagana swoboda w przeinstalowywaniu. 

Zamawiający wymaga aby Dostawca dokonał instruktarzu obsługi oprogramowania wybranego przez               

szkołę nauczyciela. 

Zamawiający wymaga aby w treści wystawionej Faktury VAT wystawiający zawarł następujący zapis 

Realizacja projektu „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego”. 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

IV. Ofertę należy: 

a) Złożyd w formie pisemnej w terminie do 28.11.2011 r. 

b) Osobiście, listem lub faksem  

 

V. Tryb postępowania – rozpoznanie cenowe. 

 

 

 

 

Koordynator Projektu 

mgr Edward Wołoszyn 
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Nazwa i adres Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………..                         …………………………………………………. 

         Pieczęd Wykonawcy 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena netto: ……………………………………………. zł 

Słownie zł. …………………………………………………………………………………………………………………………………..netto 

Cena brutto: ………………………………………….. zł 

Słownie zł …………………………………………………………………………………………………………………………………..brutto 

Podatek Vat: ……………………………………….. zł 

Słownie podatek VAT ……………………………………………………………………………………………………………………… zł. 

Deklaruję ponadto: 

Termin wykonania zamówienia –do  05.12.2011 r. 

Okres gwarancji …………………………………………….. 

Warunki płatności – płatnośd przelewem na rachunek bankowy na podstawie wystawionej F-ry VAT 

w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z opisem zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeo 

W razie wybrania  naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną częśd oferty są: 

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

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

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

 

 

………………………………………….. dnia ………………………………… 

 

        

      ……………………………………………………………………….. 

                     pieczęd i podpis Wykonawcy 


