Nr sprawy: AEZ/S-109/2015
Załącznik nr 1
Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
tel.........................................................................fax....................................................................
NIP.............................................................................. 
Regon .........................................................................
Nr rachunku bankowego ...........................................................................................................
e- mail: .........................................................................................................................................
Serwis gwarancyjny jest prowadzony przez: ............................................................., ul. ......................................................., tel.: .............................., faks : ........................................ 
w godzinach: ........ do ......... od poniedziałku do piątku, e-mail: ................................................

	Nawiązując do zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów, znak sprawy AEZ/S-109/2015, 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, spełniającego wymagania Zamawiającego, określone w załącznikach nr 2 (Formularz  cenowy), 3 (Formularz wymaganych warunków technicznych) oraz 7 (Wzór umowy zraz z załącznikami);
za łączną cenę ofertową:
kwotę  ………...... zł netto (słownie:……………................................................................... zł) w tym podatek VAT w wysokości ………………..…. zł.
co daje łączną kwotę brutto ………………… zł (słownie ……………...........…….…….... zł), 
OŚWIADCZAMY, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,  że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, który zobowiązany jest rozliczyć …….…..…….….... (należy wskazać Zamawiającego lub Wykonawcę), zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 . Nr 177, poz. 1054, ze zm.). W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego, w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2) należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a także ich wartość bez kwoty podatku.
OŚWIADCZAMY, że łączny zasięg technologii UMTS i HSDPA, świadczonej 
i udostępnionej przez Wykonawcę dla swoich klientów na terenie Polski, na dzień składania oferty wynosi............ % obszaru Polski.
Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy wystąpi do Ministra Zdrowia o zastosowanie 0% stawki podatku VAT na urządzenia do transmisji danych cyfrowych, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit.a) oraz załącznika nr 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz że decyzja jw. niezwłocznie przekazana Wykonawcy, będzie stanowiła podstawę wystawienia faktury VAT z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT na ww. asortyment.
	Oferujemy wykonania przedmiotu zamówienia w maksymalnym terminie 25 miesięcy, przy czym:
	dostawa telefonów oraz modemów wraz z kartami SIM nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 05.10.2015 r.;
	świadczenie usług telekomunikacyjnych nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia dostawy telefonów i modemów oraz aktywacji kart SIM, jednak nie wcześniej niż od dnia 05.10.2015 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w ofercie w zależności co nastąpi wcześniej.

	Oferujemy gwarancję wynoszącą:

	na telefony i modemy 24 miesięcy,
	na akumulatory do telefonu 6 miesięcy,
	na karty SIM przez cały okres obowiązywania umowy,
	akcesoria do telefonów 6 miesięcy.

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem przyszłej umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
	Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
	Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
	Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan prawny firmy, są aktualne na dzień składania ofert.
	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie*: ……………………………….. (należy określić zakres powierzonej części zamówienia) firmie: …………………… (nazwa i dane adresowe podmiotu).

	*(Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ, lub pozostawić bez wypełnienia, jeżeli nie dotyczy).
Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..


.............................................	                                       ................................................................    		                                                  	                                               
                    data                                                                                                                                               podpis/y osoby/osób   
                                                                                                                                                  uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy



