Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonanie usług z zakresu obsługi informatycznej i funkcji administratora systemu
informatycznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Poddębicach Sp. z o.o.”
I. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa……………………………………………………………………………...
Siedziba……………………………………………………………………………
nr telefonu/faksu………………………………………………………………..….
nr NIP……………………………………………………………………………...
nr REGON………………………………………………………………………...
II. Dane dotyczące zamawiającego:
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66; e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl
III. Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się świadczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem zadań objętych opieką
informatyczną:
 Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy
technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe
Zamawiającego na to pozwala;
 Administracja
serwerem,
sieciami
komputerowymi,
stacjami
roboczymi
i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
 Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu
systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
 Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub
wskutek wypadków losowych;
 Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;
 Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację
oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;
 Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego
przedsięwzięć informatycznych;
 Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego,
uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
 Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania
i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;
 Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych
oraz zapobieganie infekcjom;
 Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w dni robocze do 8 godzin od chwili
wezwania telefonicznego
 Liczba godzin w planie na usługi informatyczne na wezwanie będzie wynosić
max. 10 na miesiąc,
 Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta
w sytuacji awarii sprzętu.
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1. Ogółem cena ofertowa za miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania
oraz administrowanie siecią informatyczną wynosi:
1) cena netto……………………………………….…………………………...zł
2) podatek VAT…………………………..………….…………..……………..zł
3) cena brutto……………………………….……………………………….….zł
4) słownie cena brutto…………………………………………………………..zł
2. Ilość posiadanego doświadczenia zawodowego z ostatnich 3 lat w zakresie
rzetelnego wykonywania usług informatycznych na kwotę min. 6 000 netto w ciągu roku
wraz z określeniem zakresu świadczonych usług poprzez dołączenie do oferty
referencji potwierdzających wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem)….……………………………………………………………………………...
IV. Oświadczam, że akceptuję:
Proponowany przez zamawiającego
zaakceptowanego wzoru umowy).

wzór

umowy

(proszę

wpisać

dane

firmy

do

V. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości.
Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się
z: …………………………………………………………………………………
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. …………...………….……...………
2. ……...…………..…..………………

………………………………….
(podpis i pieczęć wykonawcy)
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