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   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

 

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

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

……………………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………………………………………. 

Faks   .......................................................................................................... 

e-mail: …………………………………………………………………….  

 

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 

90- 032  Łódź  ul. Kopcińskiego 58 

tel. 42  275-48-53,  fax. 42 275-48-50, e-mail: przetargi@nfz-lodz.pl 

 

Zgłaszamy swój udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ 

wysokowydajną siecią WAN wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu i dzierżawą włókien 

światłowodowych”, nr WPOG-V.261.11.2017, przedstawiając niniejszą ofertę. 
 

3. Oferujemy łączną cenę za realizację całości zamówienia w okresie obowiązywania umowy w wysokości: 

 

 

Cena ofertowa brutto:   .................................................................................................... PLN 

 

słownie:  

........................................................................................................................................................................zł, 

 

       

w tym podatek od towarów i usług VAT ………………………………………….  PLN 

 

słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………. zł; 
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Określona wyżej cena brutto zawiera łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu usługi  

i postanowień zapytania ofertowego i jest obliczona zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Opis 

Okres 

realizacji 

usługi  w 

miesiącach 

Wartość netto 

za 1 m-c 

Wartość netto 

za 12 m-cy 

1. 

Połączenie w relacji Łódź Kopcińskiego 58 - 

Piotrków Trybunalski Armii Krajowej 15 

12 

  

2. 

Połączenie w relacji Łódź Kopcińskiego 58 - 

Sieradz plac Wojewódzki 3 

12 

  

3. 

Połączenie w relacji Łódź Kopcińskiego 58 - 

Skierniewice Jagiellońska 29 

12 

  

4. 

Dostęp do Internetu w lokalizacji: Łódź 

Kopcińskiego 58 

12 

  

5. 

Dzierżawa światłowodów  w relacji Łódź 

Kopcińskiego 58 - Łódź Kopcińskiego 69/71 

12 

  

Wartość netto 

RAZEM 

 

 

 

  

4. Warunki  płatności : 

 

Termin płatności wystawionej przez nas faktury za dostawę oraz realizację przedmiotu zamówienia wynosi 

14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

 

Zobowiązujemy się do instalacji i uruchomienia usług w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz do 

zapewnienia dostępu do Internetu w okresie 12 miesięcy od daty odbioru usług.  

 

Oświadczenia ofertowe: 

a)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy w całości postanowienia 

w nim zawarte.  

b)  Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone  

w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami zapytania ofertowego. 

c)   Oświadczamy, że bez zastrzeżeń przyjmujemy przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne 

realizacji zamówienia zawarte we wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................, dn. ......................................                                        ………………………………………… 

Podpis/podpisy osoby/osób 

umocowanych prawnie  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

        

                                                                      

 

* - niepotrzebne skreślić 
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