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Wycena poszczególnych elementów scalonych.



UWAGA ! Do edycji udostępnione są tylko kolumny oznaczone kolorem niebieskim.



Wyceny poszczególnych elementów scalonych, ujętych w Tabeli, będą wykorzystywane do wyceny wartości wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub ograniczenia zakresu prac w stosunku do pierwotnego przedmiotu zamówienia oraz będą elementami składowymi ceny ryczałtowej. 


L.p.
Nazwa elementu składowego
Cena w zł. (brutto)
	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK1 

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK2 

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK3 

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK4 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK5 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK6 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK7 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK8 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK9 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK10 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK11 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK12 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK13 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK14 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK15 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK16 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK17 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK18 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK19 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK20 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK21 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* wykonania punktu kamerowego PK22 wraz z przyłączem światłowodowym

	

Koszt całkowity* dostawy i wdrożenia zaoferowanego oprogramowania, macierzy dyskowej, punktu kamerowego w DC.

	

Koszt całkowity* dostawy i wdrożenia przełączników rdzeniowych

	

Koszt całkowity* dostawy i wdrożenia serwerów

	

Koszt całkowity* dostawy wymaganych licencji oprogramowania dla 100 kamer

	

Koszt całkowity* uruchomienia punktów oglądowych.

	

Koszt całkowity* świadczenia usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego. 

	

**…………………………………………….








Suma cen Tabeli elementów scalonych: 
[należy przenieść do pkt. …. Formularza ofertowego]






miejscowość: 
…………………………...



data: 
……………………………



……………………………………………………………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy(ów)


* Poprzez koszt całkowity Zamawiający rozumie sumę wszystkich niezbędnych do realizacji danego zadania elementów cenotwórczych, tj. zakupu, dostawy, wdrożenia. 

** Wykonawca może wycenić dodatkowe pozycje, nigdzie nieujęte, a mające wpływ na cenę ofertową.


