Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
(DBA-2/240-56/2016)

I.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania platformy e-learningowej i jej
wdrożenia, przygotowania szkolenia e-learningowego, opracowania podręczników beneficjenta platformy
i administratora UOKiK, udzielenia gwarancji jakości w zakresie wszystkich wykonywanych prac w ramach
niniejszego zamówienia oraz przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dedykowanego administratorom UOKiK
Numer etapu

Zakres zadania

Wynagrodzenie (kwota brutto w zł)

1

2

3

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Szczegółowe rozpoznanie potrzeb Zamawiającego, analiza i
wypracowanie rozwiązań. Przygotowanie przez Wykonawcę
raportu z analizy wymagań
Opracowanie przez Wykonawcę scenariuszy
poszczególnych modułów i na ich podstawie
wyprodukowanie szkoleń e-learningowych
Przygotowanie platformy i jej wdrożenie, w tym
przygotowanie wersji beta umożliwiającej jej testowanie,
zamieszczenie szkoleń na platformie, testowanie platformy
i jej modyfikacja na podstawie wyników testów
Zamawiającego, przeszkolenie administratorów UOKiK
w zakresie zarządzania platformą, udostępnienie gotowej do
upublicznienia platformy wraz ze szkoleniami
SUMA (Cp) - suma cen z kolumny nr 3

II.

Wynagrodzenie za realizację usługi wsparcia technicznego beneficjentów i administratorów UOKiK

Roczne wynagrodzenie
ryczatowe brutto w zł
(iloczyn cen z kolumny 2 i 3)

Rok

Liczba miesięcy w danym roku

miesięczna stawka ryczałtowa brutto
w zł

1

2

3

4

2017*

9

2018

12

2019

12

Roczne wynagrodzenie
ryczatowe brutto w zł
(iloczyn cen z kolumny 2 i 3)
4

SUMA (Cwt) - suma cen z kolumny nr 4
Wynagrodzenie za realizację usługi hostingu

III.

Rok

Liczba miesięcy w danym roku

miesięczna stawka ryczałtowa brutto
w zł

1

2

3

2017*

9

2018

12

2019

12
SUMA (Ch) - suma cen z kolumny nr 4

IV.

CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Cmax=Cp+Cwt+Ch)

* Liczba miesięcy określona w 2017 r. została podana przy założeniu, iż uruchomienie platformy i szkoleń nastąpi od 1 kwietnia 2017 r. W przypadku późniejszego
terminu rozpoczęcia świadczenia usług hostingu i wsparcia technicznego wynagrodzenie za te usługi zostanie zmniejszone proporcjonalnie do faktycznego okresu
świadcznia usług.
...............................
(miejscowość, data)

......................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

