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Załącznik nr 1 

znak sprawy: KZP-1/253/EA/1/18 

                                       

...............................................                 

............................................... 

............................................... 
     (nazwa i adres wykonawcy) 
 

NIP: ................................................... 

REGON: ............................................ 

NR KRS*: ......................................... 

CEDiG*: ........................................... 

* - wypełnić jeśli dotyczy 

 

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu (w sprawie  niniejszej oferty): 

Imię i nazwisko: ………………………..…. 

Tel.*: …………………………………..….. 

Faks.*: …………………………………..…. 

Email*: ………………………………….... 

* - wypełnić co najmniej dwie pozycje  
FORMULARZ „Oferta” 

ZMODYFIKOWANY 
 

 

                                       Do:  .............................................................  

                                                                                                                      ............................................................. 

                                                                                  ............................................................                       
                                                                                                                             (Zamawiający) 

  
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 

miesięcy wraz z dostawą aparatów” , znak sprawy: KZP-1/253/EA/1/18 oferujemy:  

 

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy wraz z dostawą aparatów wykonam(y) za  

 

Cenę brutto :  ............. zł,  

        w tym obowiązujący ……% , podatek VAT na kwotę : .......... zł ,  

         wartość netto : .......... zł.  

 Cena jednostkowa netto: …………….. zł 

 

2. Oferuję(my) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 

 Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”)  wraz z Załącznikami. 

3.  Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

4. Składam(y) ofertę na „Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy wraz z dostawą aparatów” 

zgodnie z cenami określonymi w poniższej tabeli:  

 

Lp. Nazwa usługi j.m. Ilość 
Ilość 

miesięcy 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

ogółem 

brutto 

 1 2 3 4 5 6 

1 Abonament (bez limitu: 

połączenia głosowe, sms-y i 

mms-y) 

szt. 130 24   



 2 

2 Pakiet dostępu do Internetu LTE 

w smartphonie … GB 

szt. 70 24   

3 Pakiet dostępu do Internetu LTE  

w smartphonie … GB 

szt. 10 24   

4 Abonament (pakiet dostępu do 

Internetu 

(tylko karta SIM)  … GB) 

szt. 2 24   

5 Aparat telefoniczny – grupa I 

(producent i model) 

.……………………………… 

szt. 53 1   

6 Aparat telefoniczny – grupa II 

(producent i model) 

.……………………………… 

szt. 41 1   

7 Aparat telefoniczny – grupa III 

(producent i model) 

.……………………………… 

szt. 29 1   

8 Aparat telefoniczny – grupa IV 

(producent i model) 

.……………………………… 

szt. 7 1   

9     RAZEM  

 

Uwaga: Wszystkie wartości  muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca winien wypełnić kolumny 5 i 6 ww. tabeli. 

• kolumna 6 tabeli powinna być wyliczona jako iloczyn kolumn 3, 4 i 5,  

• wartość ogółem brutto oferty określona w wierszu 14 tabeli, służy do oceny i porównania ofert.  

. Oświadczam(y), iż ceny jednostkowe brutto określone w/w tabeli, zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia.. 

6.  Akceptuję(my) zasady rozliczeń za usługi i dostawę objęte przedmiotem zamówienia: 

• wynagrodzenie za dostawę aparatów i zrealizowane usługi telekomunikacyjne obliczone będzie na podstawie cen 

jednostkowych podanych w kolumnie 5 ww. tabeli. 

• należność za dostarczone telefony komórkowe płatna na podstawie faktury wystawionej w dniu dostawy, 

w terminie 21 dni od dnia wystawienia 

• należność za wykonane usługi telekomunikacyjne płatna miesięcznie, na podstawie faktury VAT, w terminie 21 

dni od daty wystawienia faktury 

7.  Oświadczam(y), że ceny jednostkowe brutto (z kolumny 5) nie zostaną zmienione przez cały okres trwania Umowy, 

z tym zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

8.  Oświadczam(y), że zobowiązujemy się do bilansowania handlowego, w ramach ustalonej ceny za sprzedany 

przedmiot zmówienia Zamawiającego. 

9. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe i nieużywane. 

10. Oświadczam(y), że akceptuję(my) warunki gwarancji i obsługi serwisowej określonych w SIWZ.     

11. Oświadczam(y), że zamówienie zamierzamy/nie zamierzam(y) (niewłaściwe skreślić) powierzyć Podwykonawcy. 

12. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XV SIWZ 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz 

zawartych w SIWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 
 

Integralną część oferty stanowią: 

 

1............................................................................ 

2............................................................................ 

3............................................................................ 

Itd……………………………………………….. 

 

 

......................................., dnia..........................                                                            .................................................... 

 (  miejscowość)                                                                                                                 (podpis Wykonawcy) 


