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ZAMAWIAJĄCY  

MERIT INVEST SA 

realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 

„Zaawansowany ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę rynkową 
inwestycji” 

 

ZAPRASZA 

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pt.: 

  

Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu z e-usługą 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
1) Powinna zostać złożona w formie: pisemnej. 
2) Ceny w niej podane powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie, 
3) Powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 
4) Powinna obejmować całość zamówienia. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu z e-usługą 
zgodnie z załączoną do niniejszego zaproszenia Specyfikacją projektu: „ Zaawansowany 
ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę rynkową inwestycji.” 

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia do 15 lutego 2013 roku. 

 

4. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty: 

Formularz propozycji wg załączonego wzoru.  
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5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 

Zaproponowana cena powinna zawierać: 

 Wartość netto usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 
 Obowiązujący podatek od towarów i usług, 
 Wartość brutto usługi. 

 

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2011 

roku, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt. 1, w siedzibie 

Zamawiającego:  

Merit Invest SA 

Ul. Toruńska 12 
26-600 Radom 
 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są: 

Agnieszka Wójcik 
Ul. Toruńska 12 
26-600 Radom 
Tel./ fax (48) 384 68 10, 
609 769 597 
e-mail: agnieszka.wojcik@meritinvest.pl 
 

8. Załączniki: 

Wzór propozycji cenowej (ofertowej) 

 

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

                    (podpis) 
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