
 
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 
                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do IWUZ 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................................................... 

 

NIP  ……………….…………………………………………………………………………………… 

 

REGON ........................................................................................................................................................................ 

 

KRS (jeśli dotyczy) ....................................................................................................................................................... 

 

Telefon: ………………………….. e-mail: ………………………………… 
 

 
 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

dotyczy:  Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki dla osób starszych, 

osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kędzierzyn-Koźle                       
w ramach projektu  pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 

 
 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia:          
 

 

       

      za cenę brutto: ………................................................... złotych za wykonanie całości usługi (maksymalna 

wartość całego zamówienia przy założeniu 20 Uczestników jednocześnie)* 
 
      
 słownie: ........................................................................................................................................................................................ złotych 
 
        
     stawka VAT: ............% 
 
 
 

w tym: 
 
 

- jednorazowo ponoszony koszt zakupu jednej sztuki urządzenia do Teleopieki: …………………….  złotych 

brutto/sztukę  (maksymalnie 20 sztuk)*, 

 

- opłata dostępowa w roku 2017 miesięcznie w odniesieniu do jednego Uczestnika ………………. złotych 

brutto (przy założeniu maksymalnie 20 Uczestników jednocześnie)*, 
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- opłata dostępowa w roku 2018 miesięcznie w odniesieniu do jednego Uczestnika ………………. złotych 

brutto (przy założeniu maksymalnie 20 Uczestników jednocześnie)*, 

      

- opłata dostępowa w roku 2019 miesięcznie w odniesieniu do jednego Uczestnika ………………. złotych 

brutto (przy założeniu maksymalnie 20 Uczestników jednocześnie)*. 

 
2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie i na warunkach określonych 

w IWUZ. 
3. Oświadczam, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 
4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania wykonamy z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami zawartej umowy. 

6. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, dysponuję odpowiednim 
potencjałem technicznym umożliwiającym realizację usługi. 

7. Oświadczam, iż w Centrum Operacyjno-Alarmowym do obsługi przychodzących sygnałów 
alarmowych używamy wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez producenta urządzeń 
abonenckich. 

8. Dysponuję osobami  przygotowanymi do wykonania usługi.   
9. Oferta nie zawiera/zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

......................................................................... 
  pieczęć i podpis wykonawcy 

 

 
* zgodnie z planem finansowym zadania Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki 
dla osób  starszych, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kędzierzyn-
Koźle w ramach projektu  pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020                                 
kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania wynosi łącznie 30 212,20 zł (od 1.10.2017 r. 
do 31.12.2019 r.) na którą składają się: 
- jednorazowo ponoszony koszt zakupu jednej sztuki urządzenia do Teleopieki: maksymalnie 149,00 złotych 
brutto/sztukę , 
- opłata dostępowa w roku 2017 miesięcznie w odniesieniu do jednego Uczestnika: maksymalnie 89,79 złotych brutto 
(przy założeniu maksymalnie 20 Uczestników jednocześnie), 
- opłata dostępowa w roku 2018 miesięcznie w odniesieniu do jednego Uczestnika: maksymalnie 45,51 złotych brutto 
(przy założeniu maksymalnie 20 Uczestników jednocześnie),      
- opłata dostępowa w roku 2019 miesięcznie w odniesieniu do jednego Uczestnika: maksymalnie 45,51 złotych brutto 
(przy założeniu maksymalnie 20 Uczestników jednocześnie). 

UWAGA WAŻNE: Oferty przekraczające maksymalną kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 
na realizację poszczególnych części zadania zostaną odrzucone. 


