Załącznik nr 1B do SIWZ

......................................................
pieczęć Wykonawcy
nr faksu: …………………………
nr telefonu: ………………………

FORMULARZ OFERTY

Ja, niżej podpisany ........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................
.......................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2016r.)

telefonii

stacjonarnej

i

składam niniejszą ofertę na część II telefonia komórkowa :
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem części II przedmiotu zamówienia za
cenę:
wartość netto ........................... PLN
(słownie:…………………………………........................................................złotych)
powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie *……………...... ZŁ
(słownie:......................................................................................................złotych),
wartość brutto …………………..PLN
(słownie:.....................................................................................................złotych),
Kwoty cząstkowe za poszczególne typy usług (wartość brutto):
Usługi głosowe – abonament A i B:
Rodzaj abonamentu/połączenia/usługi

Cena
brutto PLN

Ilość

Liczba
miesięcy

1

2

3

4

5

1.

Abonament miesięczny za jeden numer
za usługi głosowe (abonament A)

142

24

5

24

8000*

24

L
p.

Abonament miesięczny za jeden numer
2. za usługi głosowe wraz z dostępem do
internetu (abonament B)
Jedna minuta połączenia
wykonywanego w kraju w sieci własnej
3.
i do sieci stacjonarnej

Ogółem
kolumny
(3 x 4 x 5)
PLN brutto
6

Jedna minuta połączenia
4. wykonywanego w kraju do obcych sieci
komórkowych

7200*

24

5. Jeden SMS wykonywany w kraju

3000*

24

6. Jeden MMS wykonany w kraju

250*

24

20000*

24

10 KB transmisji danych wykonanych w
kraju

7.

Suma I:
* - są to wielkości (liczba minut, sms-ów, mms-ów, KB danych) służące wyłącznie do obliczania ceny ofertowej oraz
pomocne przy oferowaniu stawek.

Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy Internet – abonament C:
Lp.

Rodzaj abonamentu/usługi

1

2
Abonament miesięczny za jeden
numer za usługi pakietowej transmisji
danych – bezprzewodowy internet
(abonament C)

1.

2.

Cena brutto
PLN
3

APN z publicznym statycznym
numerem IP za jeden numer

Ilość

Liczba
miesięcy

Ogółem
kolumny
( 3 x 4 x 5)
PLN brutto

4

5

6

36

24

3

24

Suma II:
Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPRS i SMS) – taryfy telemetryczne –
abonament D:
L
p.

Rodzaj abonamentu/usługi

1

2
Abonament miesięczny za jeden numer
za usługi pakietowej transmisji danych
1.
(GPRS i SMS) – taryfy telemetryczne
(abonament D)
2.

APN z publicznym statycznym
numerem IP za jeden numer

Cena
brutto PLN

Ilość

Liczba
miesięcy

3

4

5

23

24

18

24

Ogółem kolumny
(3 x 4 x 5)
PLN brutto
6

Suma III:

Cena brutto ogółem (suma I + Suma II + Suma III):…………………………………...zł
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie: od 02 stycznia 2014 do 01 stycznia 2016 r.
3. Gwarancja na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na 24 miesiące, na zasadach
określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej.

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie są zawarte w następujących dokumentach:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
*Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa
polskiego.
* *niepotrzebne skreślić

………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)

