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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności 

gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w ramach projektu 
 POIG.08.03.00-12-60/13 realizowanego przez Gminę Miasto Pionki pt.  
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……………….….…………….  
miejscowość i data   

Załącznik nr 1  
 

Formularz ofertowy  
  

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy, nr telefonu i faxu, adres mailowy 

 
 
 
 
 

 

Dane do zgłoszenia awarii: telefon:  ………………………………………, fax:  ……………………..…………………………..… , 

adres mailowy:  ……………………………………………………….. 

 
Nawiązując do zaproszenia do udziału w przetargu:   

Dostęp do Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców  Gminy Miasta Pionki” 

oferujemy wykonanie uruchomienia i utrzymywanie łącza Internetowego do Centrum Monitoringu przy ul. 

Sienkiewicza 38 w Pionkach zgodnie z opisem w zaproszeniu za cenę: 

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł  

(słownie:................................................................................................................................................................)  

Stawka pod. VAT...........%, wartość pod. VAT........................................................................zł  

Cena ofertowa brutto ............................................................................................złotych 

(słownie:.................................................................................................................... .............................................) 

2.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W 

ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

3.    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany: uruchomienie dostępu do Internetu do końca dnia 

30.11,2015 r. godzina 00.00, okres dostawy Internetu od początku dnia 01.12.2015 r do 30.11.2017 r. 

4.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z przedmiotem zamówienia 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia.  

5.  Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, w terminie i miejscu 

ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i przyjmujemy je za istotne.  
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6.  Oświadczam, że zapewnię telefoniczny i elektroniczny punkt przyjmowania zgłoszeń awarii 

działający co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze w godz. 9.00 – 17.00 w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

7.   Gwarantujemy poprawne funkcjonowanie łącza internetowego przez okres trwania umowy.  

8.   Oświadczam, że akceptuję warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.  

9.  Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na okres 10 dni od daty wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

10.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)  

11. Załącznikami do formularza ofertowego są: 
-  
-   

 

 

 

 

 

.................................................                           ........................................................................ 
              / miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


