
Załącznik nr 1  

 

…………………………………. 

                (pieczęć Wykonawcy)                         Zamawiający: 

                            Instytut Łączności - PIB  

                   ul Szachowa 1 

                   04-894 Warszawa 

       

FORMULARZ OFERTOWY  

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu 

Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy  ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa 

Dolina 15 i Wroclawiu przy ul Swojczyckiej 38  

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa.  ................................................................................................................................................................ 

Siedziba ................................................................................................................................................................ 

Nr tel/faksu ................................................................................................................................................................ 

nr NIP  ................................................................................................................................................................ 

nr REGON ................................................................................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej:  ……………………….................................................................................................. 

Strona internetowa:  ………………………................................................................................................. 

II. Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu 

1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………. 

III. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie 

usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu 

Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w:  Warszawie przy  ul Szachowej 1, Gdańsku przy 
ul.Jaśkowa Dolina 15 i Wroclawiu przy ul Swojczyckiej 38” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., 

poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie  z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

IV. Oferujemy realizację zamówienia według niżej podanej oferty cenowej: 

 

L.p

. 
Rodzaj połączenia/abonament Jednostki Cena 

jednostko

wa zł 

(netto) 

Stawk

a 

podatk

u VAT 

w % 

Cena 

jednostko

wa w zł 

(brutto) 

Słownie Ilość 
abonam

entów/

minut* 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Słownie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Abonamenty za łącza do central   jeden 

miesiąc 

     

2 

   

a) ujętych w rozdz.III pkt.3.1.1a SIWZ  

b) ujętych w rozdz.III pkt.3.2.1a SIWZ     1    

c) ujętych w rozdz.III pkt.3.3.1a SIWZ      6    

1A. Łącznie abonamenty za łącza do central 

ujęte w pkt 1(a,b,c) 

jeden 

miesiąc 

     

Σ 

   

2. Abonamenty za linie analogowe  jeden 

miesiąc 
    2    

3 Abonamenty za linie ISDN  jeden 

miesiąc 

     

5 

   

4. Abonament za dostęp do Internetu  1 Mbit/s  jeden 

miesiąc 

    1    

5. Abonament za dostęp do Internetu  4 Mbit/s  jeden 

miesiąc 
    1    

6. Abonament za dostęp do Internetu  8 Mbit/s  jeden 

miesiąc 

    1    

7. Połączenia lokalne  minuta 

połączenia 

    11400    

8. Połączenia do sieci komórkowych minuta 

połączenia 
    4350    

9. Połączenia międzystrefowe minuta 

połączenia 
    4750    



*- średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń 

 

Cena ofertowa za 24 miesiące netto wynosi .............................................................................................zł  

(słownie: ................................................................................................................................................... ) 

stawka pod. VAT......%, wartość podatku VAT .......................................................................................zł 

Cena ofertowa za 24 miesiące brutto wynosi ........................................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................................) 
 

V. Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 

VI. Termin realizacji umowy –  od 01.03.2014r. do 29.02.2016r.  

 

VII. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

 

VIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr sprawy:    

DAG/A-1/2014), udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty, 

 

IX. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

 

X. Zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zgodnie z „Ogólnymi warunkami umowy” przedstawionymi 

przez Zamawiającego w załączniku nr 4 , w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

 

XI. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ i formularzu ofertowym zakres i warunki wykonywania 

usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie umowy określa Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych wydany na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 

 

XII. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) ……………………………………………. 

4) …………………………………………… 

 

Oferta została złożona na …………………….ponumerowanych stronach. 

 

 

 

………………… 
(miejscowość, data) 

                                                           

   ................................................................ 
                                                                                                        (podpisy, pieczątki  osób uprawnionych 

reprezentowania Wykonawcy) 
Nr sprawy: DAG/A- 1/2014 

 

10. Połączenia międzynarodowe  do krajów UE minuta 

połączenia 

    270    

11. Połączenia międzynarodowe do pozostałych 

krajów 

minuta 

połączenia 

    110    

12. Połączenia do ulgowej infolinii  801 minuta 

połączenia 

    360    

13. Połączenia do biura numerów minuta 

połączenia 

    140    

14. Połączenia do Internetu minuta 

połączenia 

    180    

15. Razem miesięcznie (suma wierszy 1A- 14 w kol  9 i 10) 

 

=Σ 

wierszy 

1A ÷14 

= Σ 

wierszy 

1A ÷14 

 

16. Łącznie przez 24 miesiące ( wiersz 15 w kol .9 x 24 i w kol. 10 x 24) =24 x 

wiersz 15 

=24 x 

wiersz 15 

 


