Załącznik Nr 5
do Regulaminu wydatkowania
środków publicznych
o wartości szacunkowej netto poniżej 30 000 euro

…………………. , dnia ..…….…
………………………………………
(nazwa wykonawcy)
Nr SO.2151.7.2019

Gmina Piątnica
ul. Stawiskowska 53.
18-421 Piątnica Poduchowna
(Nazwa i adres zamawiającego)

FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z dnia 7 listopada 2019 r. na: Zakup
licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisem w Urzędzie Gminy Piątnica na lata 2020-2022
1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

U.I. INFO - SYSTEM

2. Nazwa systemu
Budżet
Księgowość budżetowa z planowaniem
Płace
Program płacowo - kadrowy
Podatki
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Księgowość Zobowiązań KSZOB
System księgowości, podatków i opłat
Auta
System wymiaru podatku od środków
transportowych
JGU
System wymiaru podatków lokalnych od osób
prawnych
Środki trwałe
Ewidencja wyposażenia, środków trwałych oraz ich
umorzeń
Przelewy
System do wydruku przelewów i blankietów wpłat
Integracja GOMiG – KSZOB

ARISCO

Rejestr VAT ( Łączne naliczenie podatku VAT )

Liczba
stanowisk

3
2
4
3
2

2

2
3
2
2

GOMiG
serwis oraz aktualizacja (przedłużenie licencji)
2

Cena* serwisu oraz licencji
za lata 2020-2022

ARAM
INNE

SELWIN + Subskrypcja SRP
Ewidencja mieszkańców

1

RW
Rejestr wyborców

1

Serwis motoru bazy danych Firebird,
powiązanie baz KSZOB -> Auta oraz KSZOB ->
JGU, integracja wzajemnych powiązań KSZOB
-> Budżet
Koszt przybycia na żądanie do siedziby
Użytkownika w okresie obowiązywania umowy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53,
18-421 Piątnica Poduchowna)

1

1

Razem
*Cena podawana w tabeli jest ceną brutto i wynika z cen określonych w harmonogramie.

Netto: ………………zł, słownie: ………………………………………………………
Podatek VAT…….. %, słownie ………………………………………………………..
Brutto: …………. zł, słownie: …………………………………………………………
2. Deklaruję ponadto:
a) termin realizacji zamówienia do dnia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
b) okres gwarancji: nie dotyczy.
Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
3.Oświadczam, że:
· zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
· w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych
w zaproszeniu z dnia 7 listopada 2019 r.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. Parafowany projekt umowy.
2. ……………………………….
………………………………………..…
( pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej)

