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Załącznik 1 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr 03/08/2020 

 

       

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

pieczęć firmowa Oferenta 

lub imię i nazwisko Oferenta 
 miejscowość i data 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Składam ofertę na usługę polegającą na: 

wdrożeniu systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams, 

pomocy technicznej związanej z bieżącym użytkowaniem systemu, 

 świadczonej w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 
 Proszę wpisać symbol „X” we właściwym miejscu. 

 

Zamawiający: 

Fundacja Ekologiczna Laudato Si', al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin 

NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000 

tel. 692 509 181, e-mail: biuro@laudatosi.pl 

 

Dane oferenta  

 

1. Nazwa (imię, nazwisko) :.............................................................................................. 

2. Adres: .......................................................................................................................... 

3. Nr telefonu: ................................................................................................................... 

4. Adres e-mail: ............................................................................................................... 

5. NIP: ............................................................................................................................... 

6. REGON: ..................................................................................................................... 

7. Osoba do kontaktu w sprawie formularza ofertowego (imię i nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail) 

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

8. Osoba uprawniona do podpisania umowy (imię i nazwisko, nr telefonu,  

adres e-mail) 

…………………........................................................................................................... 
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9.  Wdrożenie systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams 

Krok 

wdrożenia 

Wykonane prace Proponowany czas 

wdrożeniowy  

w godzinach 

I Prace przygotowawcze  

1. Odebranie danych dostępowych do konta Microsoft 

utworzonych w ramach projektu. 

 

2. Weryfikacja czy posiadane licencje spełniają warunki 

pracy zespołowej w MS Teams. 

 

3.  Ustalenie warunków współpracy dotyczącej wdrożenia systemu 

MS Teams z zespołem projektu. 

 

II Prace konfiguracyjne  

1. Utworzenie domeny dla kont użytkowników i przyłączenie jej 

dla usługi MS Teams (konfiguracja po stronie 

operatora home.pl oraz Microsoft) 

 

2. Utworzenie kont email dla użytkowników  

ok. 819 kont o ustalonej budowie np. imię.nazwisko@domena 

(konfiguracja po stronie operatora home.pl) 

 

3.  Przyłączenie kont użytkowników do systemu MS Teams 

(konfiguracja po stronie operatora  Microsoft) 

 

4. Utworzenie grup użytkowników i przydzielenie uprawnień MS 

Teams 

 

5. Podzielenie użytkowników na 800 uczestników, 19 animatorów 

i przypisanie do odpowiednich grup MS Teams 

 

6. Utworzenie 19 grup projektowych MS Teams  

7.  Przygotowanie i przekazanie 19 animatorom (bezpiecznym 

kanałem) pakietów z danymi dostępowymi. 

 

III Szkolenie użytkowników  

1. Przygotowanie instrukcji z korzystania z systemu MS Teams  

2. Zdalne szkolenie 19 animatorów z zakresu obsługi systemu.  

IV Prace powdrożeniowe  

1. Zdalne konsultacje powdrożeniowe dla użytkowników  

2. Modyfikacje konfiguracji systemu, które wynikły podczas 

pracy animatorów 

 

- Łączna liczba godzin  

 

Stawka brutto za godzinę pracy wdrożeniowej:...................................……………..PLN 

Łączna kwota usługi wdrożenia systemu MS Teams ( stawka brutto za godzinę pracy 

wdrożeniowej x łączna liczba godzin pracy wdrożeniowej) ..........................……………... PLN 

Słownie: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

http://home.pl/
mailto:imię.nazwisko@domena
http://home.pl/
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10. Pomoc techniczna związana z bieżącym użytkowaniem systemu, świadczona 

w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 

Lp. Wykonane prace w ramach każdego miesiąca Liczba 

godzin pracy 

1. Zarządzanie kontami użytkowników. 10 

2. Zdalna pomoc animatorom w bieżącej pracy z systemem 20 

3. Zarządzanie grupami zespołów oraz grupami kont email 10 

4. Bieżące administrowanie i weryfikacja działania systemu  10 

 

Łączna miesięczna liczba godzin pracy w ramach pomocy technicznej 50 godz. 

Stawka brutto za godzinę pracy:     .....…………… PLN 

Łączna kwota usługi miesięcznej pomocy technicznej system MS Teams  

( stawka brutto za godzinę pracy x łączna liczba godzin pracy wdrożeniowej):......…………... PLN 

Słownie: ………………………………………………………………………………… 

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

11. Termin realizacji wdrożenia- proszę wpisać poniżej możliwy termin realizacji usługi 

 

termin realizacji usługi do 15 października 2020 r. 

termin realizacji usługi do 25 października 2020 r. 

termin realizacji usługi po 25 października 2020 r.  
 Proszę wpisać symbol „X” we właściwym miejscu. 

 
Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami  zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 03/08/2020 

na usługę polegającą na wdrożeniu systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams 

oraz pomocy technicznej przy obsłudze narzędzia MS Teams w okresie od 01.11.2020 r. do 

31.03.2021 r. ,  w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W razie wybrania 

naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

2. Oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia. 

3. Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z prowadzonym 

zapytaniem ofertowym nr 03/08/2020 jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą  

w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, dalej "Fundacja". Fundacja będzie 

korzystała z Państwa danych w celach prowadzonego zapytania ofertowego, prowadzenia 

kontaktów związanych z procedurą wyboru oferty. Mają Państwo prawo do dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

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

       (data, pieczątka i podpis Oferenta) 


