
Załącznik nr 7 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości  szacunkowej 

poniżej 30.000 euro
          udzielanych przez URBIS Sp. z o.o.

……….………….,dnia …............................... r.

Oferta na zapytanie

Numer zamówienia z rejestru zamówień do 30.000 EURO:

1. Zamawiający:

URBIS Sp. z o. o.   w Gnieźnie

ul. Chrobrego 24/ 25

62 – 200 Gniezno

Osoba do kontaktu: Mirosław Białecki

Dane kontaktowe ( tel., e-mail ): 61 424 58 07, 508 052 153, m.bialecki@urbis.gniezno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych, przeniesieniem numerów oraz dostawą kart SIM.

Termin realizacji zamówienia: październik 2015 do styczeń 2018

3. Sposób realizacji: sukcesywnie (miesięcznie)

4. Oferty należy składać w URBIS Spółka z o. o., pok. Nr 5 do dnia 30.09.2015 r.

      do godz. 12.00

5. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie

6. Sposób przygotowania oferty:

     Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem Oferenta,   

 nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisami: ZP-URB-472/2015-telefony

( numer zamówienia z rejestru zamówień do 30.000 EURO - przedmiot zamówienia )

7. Otwarcie ofert nastąpi w URBIS Spółka z o. o., pok. Nr 4 w dniu 30.09.2015 r. o godz.

12.30

8. Oferent:

……………………………………………………………………………………………..
             nazwa

……………………………………………………………………………………………..
        adres siedziby

.…………………………………………………………………………………………..
NIP REGON

………………………………………………………………………………………………
         nr tel./ fax e-mail

……………………………………………………………………………………………..
godziny urzędowania

9. Cena netto  …………………… VAT …. % kwota VAT …………… cena brutto 



………………………………słownie ……..………………………………………………

w tym:

Lp Rodzaj usług Ilość
sztuk

Liczba
miesięcy

(abonament)

Cena
jednostkowa

netto

Wartość
netto

(CxDxE)

Podatek
VAT

Cena
Brutto
(FxG)

A B C D E F G H

1. Samsung galaxy S6 edge+ 1 X

2. Samsung galaxy S6 edge 4 X

3. Huawei P8 Lite 33 X

4. Samsung Xcover -550 30 X

5. Abonament z internetem*
(z kartami SIM)

37 24

6. Abonament bez internetu**
( z kartami SIM)

31 24

* nielimitowane minuty/SMS-y/MMS-y do wszystkich sieci i na numery stacjonarne, 2GB pakiet 
danych,

** nielimitowane minuty/SMS-y/MMS-y w ramach sieci wewnętrznej i do sieci Wykonawcy,

nielimitowane minuty na telefony stacjonarne, 300 minuty/SMS-y/MMS-y do wszystkich sieci - 
połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości MMS rozliczane wymiennie w ramach limitu 
minut rozmów abonamentu miesięcznego.

10. Oświadczenia Oferenta

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac związanych z realizacją zadania, 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zadania*, znajduję się w sytuacji finansowej i ekono-

micznej zapewniającej wykonanie zadania oraz jestem uprawniony do występowania w ob-

rocie prawnym ( należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-

sięcy przed upływem terminu składania ofert ), zapoznałem się z treścią opisu istotnych 

warunków zadania w przedmiocie postępowania i nie wnoszę zastrzeżeń co do jego posta-

nowień, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Za-

mówień Publicznych.

11. Dodatkowe zobowiązania Oferenta ( np. wykaz prac o tym samym charakterze potwierdzo-

ny referencjami za jakiś okres )

…………………………………………………………………………………………….



12. Inne informacje Oferenta

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………
    podpis i pieczątka osoby reprezentującej wykonawcę/ dostawcę

Załączniki:
1. Propozycja umowy

2. ……………….

3. ……………….

*niepotrzebne skreślić


