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Załącznik nr 4 

Formularz oferty 

W odpowiedzi na zapytanie: 

z dnia 01.04.2019 roku dotyczące świadczenia usług kolokacji wraz z łączami dostępowymi 

(Usługa) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera 

Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych 

(KSDO)”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 

Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00 

Nazwa firmy :  

 

 

 

Adres siedziby :  

 

Nr tel., Fax:  

 

Adres email:  

NIP:  

Regon:  

Imię i Nazwisko, adres email, nr 

tel. osoby odpowiedzialnej za 

kontakt w ramach niniejszego 

postępowania  
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FORMULARZ OFERTY : 
1. Oferowana uśredniona netto cena jednostkowa za Usługę, za miesiąc 

świadczenia usług kolokacji wraz z łączami dostępowymi w dwóch centrach 

danych w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 
 
……………………………………………………….…………………………………………….... PLN NETTO 

 Słownie: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi 
Proszę zaznaczyć jedną wybraną opcję: 

 

ZAZNACZ JEDNĄ  

Z OPCJI 

Termin realizacji zmówienia  

 A. do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

 B. do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

 C. do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

 

3. Minimalne SLA w kategoriach zasilanie, klimatyzacja, łącze internetowe, w 
skali roku; liczba przyznanych ofercie badanej punktów ustalona zostanie 
według poniższej skali: 
 

Proszę zaznaczyć jedną opcję oferowanego SLA: 

 

ZAZNACZ JEDNĄ  

Z OPCJI 

Oferowane Minimalne SLA  

 1) SLA co najmniej 99,99%; 

 2) SLA co najmniej 99,97%; 

 3) SLA co najmniej 99,95%; 

 
 
 
Przystępując do ww. postępowania oświadczam\y, że:  

1. zapoznaliśmy się z pełnym zapytaniem ofertowym wraz z załączoną dokumentacją 
i nie wnosimy do powyższych dokumentów zastrzeżeń.  

2. uważamy się za związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w 
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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Świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k oświadczam, że oferta oraz załączone do niej 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

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

(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


