
……………….., dnia …………………….. 

 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

O F E R TA 

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch cyfrowych central telefonicznych 

oraz 38 cyfrowych aparatów telefonicznych w technologii VoIP.” 

 
 

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy: kod pocztowy: ___________ miejscowość: ______________________________ 

ul. ___________________________________________ nr domu: __________.nr lokalu __________ 

e-mail: _________________________________________, tel./faks ___________________________ 

osoba reprezentująca: ________________________________________________________________ 

NIP:  ____________________________ 

REGON: ____________________________ 

KRS:   ____________________________ 

CEiDG:  ____________________________* 

 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu 2 cyfrowych 

central telefonicznych i 38 aparatów telefonicznych w technologii VoIP w Ośrodku Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Płacowa 15, 46-100 Woskowice Małe i w 

Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25B, 

45-315 Opole zgodnie z poniższą tabelą: 

 
  cena netto  wartość netto 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  

- Serwer telekomunikacyjny PBX IP Proxima    1   

- Aparat telefoniczny VoIP Yealink T21 / T31*   20   

- Aparat telefoniczny VoIP Yealink T27G   1   
- Aparat telefoniczny VoIP (stacja bazowa + aparat) 
   Yealink W52P / W60P*   3   
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu    

- Serwer telekomunikacyjny PBX IP Proxima    1   

- Aparat telefoniczny VoIP Yealink T21 / T31*   13   
- Aparat telefoniczny VoIP (stacja bazowa + aparat) 
   Yealink W52P / W60P*   1   
Opieka serwisowa w okresie gwarancji   1   

RAZEM NETTO   
 

 

 

 



 

wynagrodzenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia wynosi _______________ złotych brutto 

(słownie: ______________________________________________________________ __/100), 

w tym podatek VAT w wysokości 23%, który stanowi kwotę ___________________ złotych.  

 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres _____ miesięcy od daty 

odbioru. 

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 

4. Warunki płatności: do 14 dni od daty realizacji zamówienia i dostarczenia faktury na rachunek 

bankowy podany przez Dostawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią ogłoszenia i klauzulą informacyjną. 

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca oświadcza, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia został przez 

niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie jest Wykonawcą w stosunku, do którego ogłoszono upadłość 

likwidacyjną i/lub układową. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

                                                                                  _______________________________ 

                                                                                       podpis osoby składającej ofertę 


