
załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: WYPEŁNIA I PODPISUJE WYKONAWCA- CAŁOŚĆ

(pieczęć Wykonawcy)

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:....................................................................................................................................

Adres : ....................................................................................................................................

Województwo  .................................................................

.Powiat .....................................................

Kod:   ................................

Tel./fax:  ............................................................................................

REGON: ...........................................

.NIP..........................KRS/EDG............................................

INTERNET

http://  ..........................................................................................................................

email:  ...................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby upowa żnionej do kontaktów

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

tel. .......................................................... 

Nr konta bankowego:............................................................................................................

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium :

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

Nr konta bankowego

Wykonawcy:  ....................................................................................................

Niniejszym przedkładamy naszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania

ofertowego   na ś  wiadczenie usług telekomunikacyjnych  na rzecz Samo dzielnego  

Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Sanoku.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie

wnosimy żadnych zastrzeżeń.
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I.  Cena  oferty  (ł ączna  cena  za  cało ść  przedmiotu  zamówienia  w  okresie

obowi ązywania umowy)

Wyliczenie ceny oferty: 

za cenę:

NETTO - .............................. PLN , 

kwota  C1+ C2/ + .........VAT (stawka ................VAT) =  

BRUTTO - ............................. PLN, 

Słownie - wartość netto ........................................................................................................

Słownie - wartość brutto........................................................................................................

cena = C1+C2 

C1:
Suma abonamentów miesięcznych (9 analogowych + 2 cyfrowe ISDN):

…………… zł netto + …………… VAT (stawka ……………%) = …………… zł brutto / m-c 

Cena 1 abonamentu za 1 łącze analogowe: ……… zł netto, stawka ……… VAT, ……… zł brutto

Cena 1 abonamentu za 1 łącze ISDN (30B): ……… zł netto, stawka ……… VAT, ……… zł brutto

Cena 1 abonamentu za 1 łącze ISDN (2B): ……… zł netto, stawka ……… VAT, ……… zł brutto

C1 – wynik brutto sumy abonamentów x 24 miesiące = ………………………. zł

Słownie – wartość brutto: ………………………………………………………………………………..

C2 : 

za cenę:

NETTO - .............................. PLN , 

kwota z pozycji RAZEM z tabeli poniższej/ + .........VAT (stawka ................VAT) =  

BRUTTO - ............................. PLN, /koszt rozmów w okresie 24 miesięcy/

Słownie - wartość netto ........................................................................................................

Słownie - wartość brutto........................................................................................................
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lp. Rodzaj połączenia Cena jednostkowa
netto za 1 min

połączenia 

Ilość minut połączeń
/maksymalna ilość
do wykorzystania
w trakcie umowy

w okresie 24
miesięcy/

Cena netto w zł
ogółem za dany

rodzaj
połączenia/cena jedn.
netto x ilość minut/

1. Połączenia lokalne              i
strefowe 

129600

2. Połączenia międzystrefowe 79200

3. Połączenia do sieci
komórkowych 

135360

4. Połączenia międzynarodowe 1872

                                                                    RAZEM /pozycja od 1-4 tabeli/: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia  w okresie 24 miesiące licząc od dnia udzielenia
zamówienia (podpisania umowy).

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Oferuję gwarancję na okres obowiązywania umowy.

5.Okres związania ofertą 30 dni.

II. Do oferty doł ączamy nast ępujące załączniki:

1. ........................................... zał. nr .................... ,

2. ........................................... zał. nr .................... ,

3. ...........................................     zał. nr .................... ,

......................., dn. ...............................

(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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