Bijlage 1: OFFERTEFORMULIER

Overheidsopdracht van diensten bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
voor het aanleveren van een softwarepakket ter ondersteuning van het Kwaliteit- Milieu- en Safety
beleid voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Aanbestedende overheid :
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, België,
vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur mevrouw Camille PISANI

Leidend ambtenaar:
De heer Wouter Swalus
Tel.: +32 2 627 45 61
E-mail : wouter.sw alus@naturalsciences.be

Besteknummer: 2018/KMS

De ondergetekende (naam en voornaam):

1-loedanigheid:

Nationaliteit:

Woonplaats (land, gemeente, straat, nummer):

1

schrappen wat niet past

De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):
INCERTA BVBA, BELG, 5/uizeken 33 te 9620 ZOTTEGEM

Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
M.R. Management Support BVBA met zetel te Bierman 50 B in 9860 OOSTERZELE, zaakvoerder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger HEYNDRICKX Chris

ofl

De ondergetekenden van een eorneinatie zonder reehtspersoonlijkheid (voor elk 'lan hen dezelfde
gegevens als hierboven):

verbindt of verbinden zich tot de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden vermeld in de opdrachtdocumenten en gedetailleerd in de inventaris voor een totaal
bedrag uitgedrukt in euro van :

(in cijfers: exclusief BTW):
40.698,30 euro

(in letters: exclusief BTW):
Veertigduizend zeshonderdachtennegentig komma dertig euro

(in cijfers: inclusief BTW):
49.244,94 euro

(in letters: inclusief BTW):
negenenveertigduizend tweehonderdvieren veertig komma vierennegentig euro

1.

Algemene inlichtingen

Inschrijvingsnummer bij de RSZ:

010/1836083-89

BTW nummer:

BE 0807599828

Te contacteren persoon:

HEYNDRICKX Chris

Telefoon:

+32 (0)9 261 57 22

Fax:

+32 (0)9 362 14 71

E-mail:

c.heyndrickx@incerta.be

2.

Onderaannemers

De inschrijver duidt de onderaannemers aan die die hij voorstelt en het deel waarvoor zij zullen
worden ingezet: handelsnaam of benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, vertegenwoordigd
door.
De onderaannemers die zullen worden ingezet zijn:
nihil

Indien de inschrijver zich voor de opdracht beroept op de draagkracht van andere entiteiten,
ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, toont hij de aanbestedendeoverheid
aan dat deze entiteiten zich niet in een geval van uitsluiting bevinden.

3.

Betalingen

De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving:
op rekening nummer:

BE74 0015 7069 2607/ GEBABEBB

financiële instelling:

BNP Paribas Fortis

geopend op naam van:

INCERTA BVBA

4.

Vertrouwelijke informatie

In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/ of de informatie die betrekking heeft op technische
of commerciële geheimen duidelijk aangeduid.

!

r

5.

Bijlagen

Bij de inschrijving dienen alle documenten en inlichtingen, gevraagd in de opdrachtdocumenten, te
worden gevoegd.

Gedaan te: Zottegem op 16 november 2018

Naam en handtekening van de zaakvoerder(s) of mandataris(sen) (indien een combinatie zonder
rechtspersoonlijkheid wordt aangegaan dienen alle zaakvoerders of mandatarissen te
onderteke n):

BVBA M.R. Management Support, zaakvoerder
Met vaste vertegenwoordiger HEYNDRICKX Chris

Vak bestemd voor de goedkeuring door de overheid na advies van de IF en goedkeuring door de
bevoegde instantie

Goedgekeurd te: ........................................................... op: ..............................................................................

Camille PISANI
Algemeen Directeur KBIN

Bijlage 2: INVENTARIS
Overheidsopdracht van diensten bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
voor het aanleveren van een softwarepakket ter ondersteuning van het Kwaliteit- Milieu- en Safety
beleid voor het Koninklijk Belgisch Instituut voo r Natuurwetenschappen

Aanbestedende overheid:
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, België,
vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur mevrouw Camille PISANI

Leidend ambtenaar:
De heer Wouter Swalus
Tel.: +32 2 627 45 61
E-mail : wouter.swalus@naturalsciences.be
Besteknummer: 2018/KMS

Omschrijving

Prijs zonder BTW

BTW

Prijs met BTW

- Prijs voor de levering, installatie
en configuratie van een

18.706,06

3.928,27

22 .634,33

- Prijs voor een
onderhoudscontract van 60
maanden (deel 2).

21.992,24

4.618,37

26.610,61

Totaal

40.698,30

8.546,64

49 .244,94

softwarepakket (inclusief licentie)
ter ondersteuning van het
Kwaliteit- Milieu- en Safety beleid
(deel1).

Gedaan te: Zottegem op: 16 november 2018

z een)

Naam en handtekening van de zaakvoerder(s) of mandataris(sen) (indien een combinatie zonder
rechtspersoonlijkheid wordt aangegaan dienen alle zaakvoerders of mandatarissen te

ement Support, zaakvoerder
Met vaste vertegenwoordiger HEYNORICKX Chris

