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4. Oświadczam(y), Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i 
terminie określonym przez zamawiającego. 

 
5. Oświadczam(y), Ŝe w celu realizacji zamówienia proponujemy dostawę jednego z 

następujących modeli aparatów telefonicznych:  
 
6. Oświadczamy, Ŝe powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia:.............................................................................................................................
.............(jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

 
7. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 
Na ofertę składają się : 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
5. ................................... 
 
 
..............................., dn. ..............................       
       ...................................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy) 
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2) Koszty połączeń 
Lp. Rodzaj opłaty Przewidywana 

ilość minut/ 
wiadomości 
w miesiącu 

Cena brutto w 
zł/1 minuty 
/wiadomości 

Wartość opłat za 1 
miesiąc w złotych 
brutto 

Wartość opłat za 
17 miesięcy w 
złotych brutto 

1. 2. 3. 4. 5=3x4 6=5x17 m-cy 
1. Koszt 1 minuty 

połączenia krajowego w 
ramach sieci operatora  

12.731minut    

2. Koszt 1 minuty 
połączenia krajowego do 
pozostałych operatorów 

8.868 minut    

3. Koszt 1 minuty 
połączenia z telefonami 
stacjonarnymi 

2.525 minut    

4. Koszt przesłania 
wiadomości testowej 
SMS do wszystkich sieci 

1.450 sztuk    

5. Koszt przesłania 
wiadomości 
multimedialnej MMS  

112 sztuk    

6. Koszt 1 minuty 
połączenia w roamingu w 
strefie w strefie krajów 
Unii Europejskiej 

120 minut    

7. Koszt 1 minuty 
połączenia odebranego w 
ramach roamingu 

150 minut    

8. Koszt łączności głosowej 
w czasie rzeczywistym – 
połączenia jeden do jeden 
i jeden do wielu 

 
8 abonamentów 

------------------   

Wartość opłat ogółem 
słownie złotych:………………………………………………. 

  

 
3) Cena za dostawę komórkowych aparatów telefonicznych i modemów 

Lp. Określenie sprzętu  Ilość Cena jednostkowa 
brutto w zł 

Łączna cena 
brutto 

1. 2. 3. 4. 5=3x4 
1. Cena za telefony w cenie detalicznej 

wykonawcy do 500 zł bez VAT 
92   

2. Cena za telefony w cenie detalicznej 
wykonawcy od 501 do 1000 zł bez VAT 

22   

3. Cena za telefony w cenie detalicznej 
wykonawcy od 1001 zł do 2.000 zł bez VAT 

6   

4. Cena za telefony w cenie detalicznej 
wykonawcy od 2.001 zł do 4000 zł bez VAT 

1   

5. Cena za modem 2   
6. Cena za router 1   
Łączna cena za dostawę komórkowych aparatów telefonicznych i modemów 
słownie złotych:……………………………………………………………………… 

 

 
2. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od 1 czerwca 2010 r. 

do 31 grudnia 2011 r. 
 
3. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
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Załącznik nr 1 do siwz 

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

( pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON...............................................................Nr  NIP............................................................. 
 
Nr konta bankowego: 
............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ..............................................     nr fax...................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 

„ Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z 
zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów 
telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w 

Szczecinie” 
składam(y) niniejszą ofertę:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:  

1) Opłata abonamentowa 
Lp. Nazwa usługi 

abonament 
Ilość 
abonamentów 

Cena brutto w 
zł/1abonamentu 

Wartość opłat za 1 
miesiąc w złotych 
brutto 

Wartość opłat za 
17 miesięcy w 
złotych brutto 

1. 2. 3. 4. 5=3x4 6=5x17 m-cy 
1. Cena abonamentu za I 

grupę taryfową 
92    

2. Cena abonamentu za II 
grupę taryfową 

23    

3. Cena abonamentu za III 
grupę taryfową 

5    

4. Cena abonamentu za IV 
grupę taryfową  

1    

5. Abonament za 
bezprzewodowy dostęp 
do Internetu z limitem    
przesyłania danych 3GB 
w taryfie internet 

3 numery    

Wartość opłat ogółem 
słownie złotych:…………………………………………………… 

  
 

 


