
Nf zamowienia: 13/pn/2020

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

OFERTA

formularz oferly

STRONA1PO ZMIANIE

Narodowy Fundusz Zdrowia
^l^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: (jeieli dotyczy)

CEIDG: (jezeli dotyczy)

Numer REGON: (jezeli dotyczy)

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronawww: (jezeli jest), telefon: fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktoryZamawiajqcy b^dzie mogtzwrdcic wadium

(dotyczy wadiuw wniesionego wpieniqdzu)

W nawi^zaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym majq^cym za przedmiot swiadczenie uslugi
transmisji danych pomi^dzy siedzib^ Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
i Centrum Zapasowym przy ul, Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi.

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ calkowit^ oferty:

zl brutto,

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa.

UWAGA! Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wz6r infotmacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp
oraz podzielona platnosc

2. Oswiadczamy, iz zobowi^ujemy si? realizowac przedmiot zamowienia od dnia 02.12.2020 r., godz. 00:00
do dnia 01.12.2022 r., godz.24.00.

Uruchomienie uslugi winno nast^ic najpozniej w dniu 01.12.2020 r.
Zastrzega si?, iz jezeli zawarcie umowy nast^i po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zamowienia zostanie
okreslony nast?puj^co:



Nr zamowienia: 13/pn/2020 formulatz ofetty
STRONA 2 PO ZMIANIE

Uruchomienie usiugi nast^i w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^uje si?
swiadczyc usiug? w okresie 24 miesi?cy licz^c od dnia nast?pnego po dniu uruchomienia usiugi. Rozpocz?cie
swiadczenia nast^i od godz. 0:00, dnia nast?pnego po dniu uruchomienia usiugi; zakonczenie swiadczenia
usiugi nast^i o godz. 24:00, w dniu poprzedzaj^cym dzieh odpowiadaj^cy nazw^ lub dat^ dniowi
rozpocz?cia swiadczenia usiugi).

3. Oswiadczamy, ze akcepmjemy watunki platnoSci okre^one we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq. ofertq, przez okres 30 dni. Bieg zwi^ania ofertq,
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

6. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zujEtcymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikami nr 3 oraz nr 4 do umowy -
wzorem Umowy o zachowaniu pouiEhosci w NFZ oraz Klauzul^ infotmacyjn^ dot. przetwarzania
danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poubiosci zostai
przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia*;

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy
oraz firm? podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, iz oferujemy nast?puj^cy termin usuni?cia awarii*:

♦Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie termin usuni?cia awarii licz^c od momentu zgloszenia
przez Zamawiaj^_cego, tj. 24 godziny albo 48 godzin, poprzez wybor jednej z dwoch opcji, tj. A albo B.

A: 24 godziny licz^c od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiaj^cego □

B: 48 godzin licz^c od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiaj^cego □

/Zgloszenie nast^i pod nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawc?./
» Jezeli Wykonawca nie wskaze oferowanego terminu usuni?cia awarii b^dz wskaze go w sposob
niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje termin 48-godzinny licz^c od momentu zgloszenia przez
Zamawiaj^cego. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.
Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

10. Oswiadczamy, iz oferowana przez nas l^czna moc (w Watach) urz^dzeh uzytych (zainstalowanych) przez
nas we wszystkich lokalizacjach obj?tych przedmiotowym zamowieniem w celu swiadczenia niniejszej usiugi
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