
Znak sprawy: EZ-ZR-62-2021      

Formularz ofertowy 
Usługa 
(nazwa rodzaju zamówienia)  
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Okrzei 6 
73-110 Stargard   NIP 854-001-15-20 
II. a) Opis przedmiotu zamówienia: Usługa 
Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok o parametrach: 
1) Dostęp w wersji on-line umożliwiający nadawanie indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom. 
2) Administrator systemu powinien mieć możliwość podglądu, który z użytkowników korzysta z programu w 

danym momencie i decyduje o haśle do programu. 
3) Komplet aktualnie obowiązujących aktów prawnych w wersji ujednoliconej z Dziennika Ustaw i Monitora 

Polskiego (komplet tekstów od 1945 r.) 
4) Prawo  resortowe w wersji ujednoliconej. 
5) Orzecznictwo sądów- oceniane pod kontem aktualności. 
6) Aktywne wzory dokumentów. 
7) Praktyczne wyjaśnienia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. 
8) Możliwość zadawania pytań z gwarancją odpowiedzi w temacie Zamówień Publicznych. 
9) Praktyczne wyjaśnienia z zakresu Prawo Ochrony Środowiska. 
10) Możliwość zadawania pytań z gwarancją odpowiedzi w temacie Prawo Ochrony Środowiska. 
11) Praktyczne wyjaśnienia z zakresu Ochrony Danych Osobowych, z możliwością zamówienia wzoru 

dokumentu, 
12) Możliwość zadawania pytań z gwarancją odpowiedzi w temacie Ochrony Danych Osobowych, 
13) Konsultacje z ekspertami podczas szkoleń online (webinaria zamknięte) w temacie Ochrony Danych 

Osobowych, 
14) Komplet projektów ustaw od trzeciej kadencji sejmu wraz z uzasadnieniami, 
15) Aktywne linki merytoryczne i formalne w ujednoliconych tekstach aktów prawnych  (Dz.U. , Monitor Polski, 

prawo resortowe) odsyłające do innych aktów prawnych przywoływanych w treści przepisów. 

b) okres gwarancji: …………………………………………. 
c) warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury 
III. Forma złożenia oferty: 
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10.00 w 
formie*: 

 Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub 

 W wersji elektronicznej na e-mail: oferty@mpgk.stargard.pl 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy; …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
NIP: …………………....  tel. ………………………, e-mail:……………………………… 
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

- …………………………………… netto 
- …………………………………… podatek VAT 
- …………………………………… brutto 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
UWAGA: 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacji udziela Tomasz Zaręba tel: 
519546933, w sprawach technicznych Sławomir Zając tel:519546926 
………………………….., dnia ………………….  …………………...……………….  

Podpis osoby upoważnionej 
* nie potrzebne skreślić                                          


