
Załącznik nr 7 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości  szacunkowej 

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

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

Zapytanie ofertowe

Numer zamówienia z rejestru zamówień do 30.000 EURO:ZP-URB-639/2017

1. Zamawiający:

URBIS Sp. z o. o.   w Gnieźnie

ul. Chrobrego 24/ 25

62 – 200 Gniezno

www.urbis.gniezno.pl

Osoba do kontaktu: Mirosław Białecki, Katarzyna Kolenda

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

61 424 58 16 katarzyna.kolenda@urbi.gniezno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 

fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz dostawą 

kart SIM zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część postępowania”

Termin realizacji zamówienia: październik 2017 do styczeń 2020

3. Sposób realizacji: sukcesywnie

4. Oferty należy składać w siedzibie URBIS Spółka z o. o., sekretariat do dnia 12.10.2017 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-639/2017 „Telefony

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

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie URBIS Spółka z o. o.,  w dniu  12.10.2017 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:

mailto:m.bialecki@urbis.gniezno.pl
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1. Samsung galaxy Note 8 1 X 1 zł 1 zł

2. Samsung galaxy S8+ 4 X 1 zł 4 zł

3. Huawei P10 Lite dual SIM 25 X 1 zł 25 zł

4. Samsung galaxy J7 (2017)
dual SIM

11 X 1 zł 11 zł

5. Samsung Galaxy Xcover 4 1 X 1 zł 1 zł

6. Huawei P8 Lite 29 X 1 zł 29 zł

7. Abonament z (z kartami SIM) 71 24

10. Oświadczenia Oferenta

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac związanych z realizacją za-
dania( bezwzględnie należy dołączyć wymagane prawem uprawnienia )*, posiadam niezbędną wie-
dzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykona-
nia zadania* ( należy dołączyć wykaz pracowników z potwierdzeniem o zatrudnieniu lub oświad-
czenie, że działalność jest prowadzona tylko przez właściciela ), znajduję się w sytuacji finansowej i 
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zadania oraz jestem uprawniony do występowania w obro-
cie prawnym ( należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i in-
formacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-
minu składania ofert ), zapoznałem się z treścią opisu istotnych warunków zadania w przedmiocie 
postępowania i nie wnoszę zastrzeżeń co do jego postanowień, nie podlegam wykluczeniu z postę-
powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.                                   Wykonawca
oświadcza, że wykonuje działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europej-
skiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zatrudnia co najmniej 1 pracownika 
lub zawarł co najmniej 1 umowę ze zleceniobiorcą, w związku z czym do niniejszej procedury nie 
stosuje się przepisów art. 8a - 8f ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę. W przypadku zmiany statusu, o którym mowa w zd. 1 Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego pod rygorem uznania, że status ten nie 
uległ zmianie.

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. …………………………………………….



2. ……………………………………………

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

*niepotrzebne skreślić


