Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/12/2018 – formularz ofertowy

................................................,dnia ..........................

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................
Adres Wykonawcy:.................................................................................................
Województwo: ..............................................
NIP: ............................................................
Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym oraz adres e-mail:
............................................................................................................................

OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy i świadczenia usług telefonii komórkowej i
usług bezprzewodowej transmisji danych w ramach w ramach projektu Zintegrowane Centrum Opieki i
Teleopieki finansowanego ze środków Miasta Poznania w celu zapewnienie płynności w kontynuacji usługi
teleopieki dla uczestników projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (RPWP.07.02.01-300019/15-00) , oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym za cenę brutto
„C”: ................................... zł
słownie zł:
............................................................................................................................

stawka VAT

........ % ...................... zł

cena netto

.................................... zł

Uwaga:
Cenę oferty „C” należy wyliczać jako łączną cenę brutto wszystkich aktywacji za cały (uśredniony dla
poszczególnych abonamentów) okres obowiązywania umowy wg wzoru:
C=(Ca*12*320)+(Cb*12*7)+(Cc*12*15)* ....% VAT,

gdzie:
Ca – Cena abonamentu typu A
Cb – Cena abonamentu typu B
Cc – Cena abonamentu typu C

Oferujemy ceny poszczególnych planów taryfowych wg poniższego zestawienia:

Typ abonamentu

Sztuk

A

320

B

7

C

15

Nazwa abonamentu

Czas
rozmów
(min.)

Ilość
danych
(MB)

Cena 1 min.
po
Cena
przekroczen
netto
iu pakietu abonamen
kwotowego tu (PLN)
(PLN)

1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami zapytania ofertowego.
Oferowane produkty są zgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym w tym
dotyczące posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym

5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

/oznaczenie Wykonawcy (pieczęć)/

