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Numer sprawy: DAG/G/40/12 
Załącznik nr B do SIWZ 

 
 

……………………………….. 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI 
Państwowy Instytut Badawczy 
UL. SZACHOWA 1  
04-894 WARSZAWA 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa (Firma) Wykonawcy..................................................................................................... 
 
Adres siedziby......................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ………………………………………. 
 
Adres strony internetowej……………………………………………………………………………. 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………. 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: wyłonienie wykonawcy w zakresie 
świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System 
Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. 
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 
 
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia według 
poniższego zestawienia: 
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L.p Nazwa 

usługi/produkt 
Liczba 

minut/ilość 
przesyłu 

danych do 
wykorzystania 

w 
abonamencie 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

kol.4x5 

Wartość 
VAT w % 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Abonament za usługi 
sieci komórkowej 
(min. 150 minut 
rozmów krajowych z 
możliwością wymiany 
na SMS-y lub usługi 
transmisji danych) 

 
 
 

………….. 
minut 

3 szt     

2. Abonament za usługi 
sieci komórkowej 
(min. 30 minut 
rozmów krajowych z 
możliwością wymiany 
na SMS-y lub usługi 
transmisji danych) 

 
 
 

…………… 
minut 

2 szt     

3. Abonament za usługi 
sieci komórkowej 
(min. 30 minut 
rozmów krajowych z 
możliwością wymiany 
na SMS-y połączony 
z abonamentem 
transmisji danych 
(mobilny internet) 
minimum 2 GB/mies 

 
 
 
 

………… 
minut 

1 szt     

4. Abonament za dostęp 
do mobilnego 
internetu min. 
1GB/mies. 

 
………… 

GB 

3 szt     

5. Abonament za dostęp 
do mobilnego 
internetu min. 
2GB/mies. 

 
………….. 

GB 

3 szt     

6. Abonament za dostęp 
do mobilnego 
internetu min. 
5GB/mies. 

 
………….. 

GB 

1 szt     

7. Abonament za 
bezpłatne połączenia 
w ramach grupy ZDW 

 
x 

6 szt     

8. Razem opłata 
miesięczna w zł: 
(suma wierszy 1÷7) 

      

9. Razem opłata za  
okres od 1.01.2013 r 
do 31.10.2013 r: 
(10 miesięcy x poz.8) 
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10. Aktywacja kart SIM 
do telefonów 
komórkowych 

x 6 szt     

11. Aktywacja kart SIM 
mobilnego dostępu 
do sieci Internetu  

x 7 szt     

12. Razem opłata 
jednorazowa w zł: 
(suma wierszy 10 i 11) 
 

      

13. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do sieci  
własnej w pakiecie 
min. 150 min 

 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
…………………. 

   

14. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do sieci  
własnej w pakiecie 
min. 30 min 

 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
…………………. 

   

15. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do sieci  
własnej w pakiecie 
min. 30 min z 
abonamentem 
transmisji danych 
min. 2GB/mis 

 
 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
…………………. 

   

16. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do innych sieci 
komórkowych w 
pakiecie min. 150 min 

 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
………………… 

   

17. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do innych sieci 
komórkowych w 
pakiecie min. 30 min 

 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
………………… 

   

18. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do innych sieci 
komórkowych w 
pakiecie min. 30 min 
z abonamentem 
transmisji danych 
min. 2GB/mis 

 
 
 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
………………… 

   

19. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do sieci telefonii 
stacjonarnej w 
pakiecie min. 150 min 

 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
………………… 

   

20. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do sieci telefonii 
stacjonarnej w 
pakiecie min. 30 min 
 

 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
………………… 
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21. Koszt połączenia 
poza abonamentem 
do sieci telefonii 
stacjonarnej w 
„pakiecie min. 30 min 
z abonamentem 
transmisji danych 
min. 2GB/mis” 

 
 
 
 
x 

100 minut** Cena jedn/min 
 
………………… 

   

22. Opłata netto za SMS 
w sieci własnej w 
pakiecie min. 150 min 

 
x 

50 szt.** Cena jedn/SMS 
 
………………… 
 

   

23. Opłata netto za SMS 
w sieci własnej w 
pakiecie min. 30 min 

 
x 

50 szt.** Cena jedn/SMS 
 
………………… 
 

   

24. Opłata netto za SMS 
w sieci własnej w 
pakiecie min. 30 min 
z abonamentem 
transmisji danych 
min. 2GB/mis  

 
 
 
x 

50 szt.** Cena jedn/SMS 
 
………………… 
 

   

25. Opłata netto za SMS 
do innych sieci 
komórkowych w 
pakiecie min. 150 min  

 
 
x 

50 szt.** Cena jedn/SMS 
 
………………… 
 

   

26. Opłata netto za SMS 
do innych sieci 
komórkowych w 
pakiecie min. 30 min 

 
 
x 

50 szt.** Cena jedn/SMS 
 
………………… 
 

   

27. Opłata netto za SMS 
do innych sieci 
komórkowych w 
pakiecie min. 30 min 
z abonamentem 
transmisji danych 
min. 2GB/mis 

 
 
 
x 

50 szt.** Cena jedn/SMS 
 
………………… 
 

   

28. Opłata netto za 
transfer danych w 
„pakiecie min. 150 
min” 

 
x 

4MB** Cena jedn 
 
………………… 
 

   

29. Opłata netto za 
transfer danych w 
„pakiecie min. 30 min” 

 
x 

4MB** Cena jedn 
 
………………… 

   

30. Razem opłata 
miesięczna 
szacowana w zł: 
(suma wierszy 13÷29) 

      

31. Razem opłata 
szacowana za okres 
od 01.01.2013 r do 
31.10.2013 r: 
(10 miesięcy x poz. 30) 
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Lp. Łączna wartość oferty 
 

Wartość netto 

1. Razem opłata za abonamenty za okres od 01.01.2013 r do 31.10.2013 r. 
(wpisać kwotę z wiersza 9, kolumna 6) 

 

2. Razem opłata jednorazowa za aktywację kart SIM 
(wpisać kwotę z wiersza 12, kolumna 6) 

 

3. Razem opłata szacowana za połączenia poza abonamentem, SMS, 
dane, za okres od 01.01.2013 r do 31.10.2013 r. 
(wpisać kwotę z wiersza 31, kolumna 6) 

 

 Łączna cena ofertowa netto: 
(suma poz.1÷3) 

 

 Podatek VAT w % 
 

 

 Łączna cena ofertowa brutto: 
 

 

  
Słownie 
złotych:………………………………………………………………………….. 

 
 

 
UWAGA! 
Wszelkie ceny których podania wymaga Zamawiający w niniejszym formularzu ofertowym dotyczą 
połączeń w ruchu krajowym. 
 

1. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie karty SIM do siedziby Instytutu Łączności – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w terminie do 21.12.2012 r. 

2. Zobowiązujemy się rozpocząć świadczenie usług od dnia 01.01.2013 r do 31.10.2013 r. 
3. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione przy 

realizacji zamówienia w tym również koszty bilingów rozmów które będą przysyłane wraz z 
fakturami na adres Zamawiającego zgodnie z umową. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 

6. Oświadczamy zgodnie z art.44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz 
zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem umowy). 

7. Oferujemy termin płatności wynoszący 28 dni liczony od dnia wystawienia faktury. 
8. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia załącznik A do SIWZ).  

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przy pomocy podwykonawców, którym 
zostanie powierzone wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia** 
………………………………………………………………………………………………. 

10. Oferta liczy ......................kolejno ponumerowanych stron. 
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11. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:  

• oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP,  

• oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 
ustawy PZP, 

• wzór umowy, 

• regulamin świadczenia usług, 

• inne………………………….. 
 

 
 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „* „ we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego 
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić 

 
 
Miejscowość…………dnia ……………….2012 r 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 


