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Załącznik A do Zapytania ofertowego 

 

 

  ……………………………….             …………………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy zawierająca                                                       (Miejscowość, data, pełną nazwę i adres, 
nip)  
 
 

              

Formularz ofertowy -  

OFERTA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA: 
usługę badawczo-rozwojową w celu opracowania inteligentnego dyspozytora korespondencji 

wykorzystywanego w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. 
 

w ramach projektu pn. „Inteligentny Dyspozytor Korespondencji dla JST wykorzystujący techniki machine learning 

jako wsparcie pracy urzędu w XXI wieku”, planowanego do realizacji w ramach Programu Strategicznego 
INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”, konkurs IV 

ogłoszonym 27 kwietnia 2022 roku. 
 

 

Zamawiający: 

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia 

NIP: 5862272756 
REGON: 221508925 

KRS: 0000394954 
  

 

WYKONAWCA: 

Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

NIP………………………… REGON ……………………………. 

Nr KRS …………………………………………………………… 

 

 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY: 

 

Imię i nazwisko osoby* 

upoważnionej do kontaktów 

ze strony Wykonawcy: 

 

Nr telefonu:*  

Adres mailowy:*  

 

FORMULARZ WYCENY 
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NAZWA 

WYKONAWCY *: 

 

ADRES 

WYKONAWCY/ 

NR TELEFONU 

WYKONAWCY/ NR 

NIP* 

 

PRZEDMIOT 

OFERTY 

OFEROWANA CENA 

NETTO* 

OFEROWANA CENA 

BRUTTO* 

UWAGI* 

Faza I. Zad. 1. 
Opracowanie 
metody 
anonimizacji 
danych z 
korespondencji w 
oparciu o 
algorytmy uczenia 
maszynowego.  

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 

 

Faza I. Zad. 2. 
Opracowanie 
metody 
rozpoznawania 
tekstu 
zeskanowanej 
korespondencji w 
oparciu o 
algorytmy uczenia 
maszynowego. 

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 

 

Faza I. Zad. 3. 
Przygotowanie i 
walidacja 
algorytmów 
uczących do 
klasyfikacji 
zdigitalizowanej 
korespondencji 
przygotowanej w 
oparciu o zadania 1 
– 2 

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 

 

Faza II. Zad. 1. 
Opracowanie i 
walidacja modułu 
klasyfikacji 
korespondencji w 
oparciu o rezultaty 
prac w Fazie I. 

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 

 

Faza II. Zad. 2. 
Opracowanie i 
walidacja modułu 

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 
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generowania 
odpowiedzi na 
korespondencję w 
oparciu o wiedzę 
ekspercką 
zleceniodawcy. 

Faza II. Zad. 3. 
Wsparcie 
wdrożeniowe w 
procesie integracji 
modułów 
opracowanych w 
zadaniach 1 – 2 
Fazy II w 
kompletny system 
dyspozycji 
korespondencji. 

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 

 

Faza III. Wsparcie 
eksperckie w 
trakcie prac 
optymalizacyjnych 
działania 
kompletnego 
systemu dyspozycji 
korespondencji. 

 

…………………PLN 

 

…………………PLN 

 

Deklaracja gotowości do odbycia 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego: 

Tak, deklaruję gotowość do odbycia 150 godzin eksperckich w 
siedzibie Zamawiającego 

⬚ 

Nie, nie deklaruję gotowości do odbycia 150 godzin eksperckich w 
siedzibie Zamawiającego 

⬚ 

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYCENY*: 

 

 

PODPIS OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI FIRMY ZGODNIE Z KRS LUB CEIDG*: 

 

PIECZĘĆ FIRMOWA*: 

 

 

1) Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

2) Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 
3) Oświadczam/y, iż wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych  

w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

4) Oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VIII.2 a) niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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5) Oświadczam/y, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 
6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

*- należy uzupełnić                                                                                             
 

 

 

 

 

 

……………………..…………………… 

Podpis Wykonawcy  
(Osoby upoważnionej do reprezentacji firmy zgodnie z KRS lub CEIDG) 
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