
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

nr ZP/AO/51/2018  

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Zamawiającego 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 
Ul. Horoszkiewicza 6 
45-301 Opole 
NIP:  7543078725 
Tel: 77 54 17 932 
 

Dane Oferenta 

Nazwa  

Adres  
NIP  

Tel:  

Adres e-mail:  

Świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej  

o przepustowości min. 30Mbps/30Mbps do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 45-018 Opole 

Pl. Wolności 6 – I piętro. 

 

informujemy, że jesteśmy gotowi wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę: 

 

Koszt netto za 1 miesiąc świadczenia usług  

dostawy symetrycznego łącza internetowego  

w technologii światłowodowej o przepustowości 

min. 30Mbps/30Mbps  oraz usługi telefonii VOIP 

wraz z wirtualną centralką telefoniczną.   

                                                                                   zł 

Koszt brutto za 1 miesiąc świadczenia usług  

dostawy symetrycznego łącza internetowego  

w technologii światłowodowej o przepustowości 

min. 30Mbps/30Mbps  oraz usługi telefonii VOIP 

wraz z wirtualną centralką telefoniczną.   

zł 

Koszt netto za 24 miesiące świadczenia usług  

dostawy symetrycznego łącza internetowego  

w technologii światłowodowej o przepustowości 

min. 30Mbps/30Mbps  oraz usługi telefonii VOIP 

wraz z wirtualną centralką telefoniczną.   

zł 

Koszt brutto  za 24 miesiące świadczenia usług  

dostawy symetrycznego łącza internetowego  

w technologii światłowodowej o przepustowości 

min. 30Mbps/30Mbps  oraz usługi telefonii VOIP 

wraz z wirtualną centralką telefoniczną.   

zł 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową 

Czas realizacji od dnia podpisania umowy do dnia uruchomienia oferowanych usług (usługa 

światłowodowego dostępu do Internetu oraz usługa telefonii VoIP wraz z Faksem Internetowym) 

maksymalnie 35 dni kalendarzowych. 



 

 

 

 

 

……………………………………………………………                            ……………………………………………………………. 

Data                                                                                     (Podpis i pieczęć imienna  uprawnionego 

przedstawiciela oferenta) 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

Oświadczenie:  

 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym  

i w pełni je akceptuje.  

Złożenie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia 

przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze 

strony wykonawcy do uzyskania zamówienia lub zawarcia umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 


