
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Wykonawca wpisany przez Sąd Rejonowy w ______________ do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem_____________/zarejestrowany w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia  oferty na realizację przedmiotu zamówienia:  

Usługa telefonii stacjonarnej i usługa transmisji danych cyfrowych  z dostępem do Internetu,            

z podziałem na 2 części: 

Część I: świadczenie usług telefonii stacjonarnej 

Część II: świadczenie usług transmisji danych cyfrowych z dostępem do Internetu. 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 

oraz nr 2 do  zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn. : 

Usługa telefonii stacjonarnej i usługa transmisji danych cyfrowych  z dostępem do Internetu,                   

z podziałem na 2 części: 

Część I: świadczenie usług telefonii stacjonarnej 

Część II: świadczenie usług transmisji danych cyfrowych z dostępem do Internetu 

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu : 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 3                                                
do Zaproszenia do składania ofert  

Nr sprawy: WO/RA.501-2/2021  

Nazwa wykonawcy: 

 

Adres 

 

NIP: 

REGON: 

Telefon: fax: 

Nr konta: 

 

e-mail: 

Osoba umocowana (uprawniona) do reprezentowania Wykonawcy (imię, nazwisko, nr tel.): 
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Część I: 

Lp. Nazwa artykułu Cena netto 
Stawka 

VAT 
Cena brutto Uwagi 

1.  
Cena za minutę rozmowy lokalnej i strefowej w rozliczeniu 
sekundowym 

    

2.  
Cena za minutę rozmowy międzystrefowej w rozliczeniu 
sekundowym 

    

3.  
Cena za minutę rozmowy do sieci komórkowej w rozliczeniu 
sekundowym 

    

4.  
Cena za minutę rozmowy międzynarodowej w rozliczeniu 
sekundowym 

    

5.  Miesięczna opłata abonamentowa za jedno łącze analogowe     

6.  Miesięczna opłata abonamentowa za jedno łącze ISDN 2B+D     

7.  Jednorazowe opłaty aktywacyjne     

* do oferty Wykonawca załączy Cennik pozostałych opłat 
 
 

 
 
Cena ofertowa brutto – wyliczona z uwzględnieniem określonych przez 
Zamawiającego średnich miesięcznych czasów połączeń oraz opłat 
abonamentowych i aktywacyjnych 
 

 
 

Lokalizacje 

Planowany 
miesięczny czas 

połączeń 
lokalnych i 

strefowych w 
min. 

Planowany miesięczny 
czas połączeń 

międzystrefowych w min. 

Planowany 
miesięczny czas 
połączeń do sieci 
komórkowych w 

min. 

Poznań 1550 1700 1500 

Piła 100 80 50 

Leszno 200 250 250 

Kalisz 100 100 50 

Gniezno 210 150 150 

Konin 250 200 110 

 
 
 

Oferowana cena brutto za miesiąc: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… zł 
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Część II: świadczenie usług transmisji danych cyfrowych z dostępem do Internetu. 

Lp. Nazwa artykułu Cena netto 
Stawka 

VAT 
Cena brutto Uwagi 

1.  
Cena za miesięczny abonament dla lokalizacji w Poznaniu przy 
prędkości ………Mbit/s /………Mbit/s 

    

2.  
Cena za miesięczny abonament dla lokalizacji w Pile przy   
prędkości ………Mbit/s /………Mbit/s 

    

3.  
Cena za miesięczny abonament dla lokalizacji w Lesznie przy 
prędkości ………Mbit/s /………Mbit/s 

    

4.  
Cena za miesięczny abonament dla lokalizacji w Kaliszu przy 
prędkości ………Mbit/s /………Mbit/s 

    

5.  
Cena za miesięczny abonament dla lokalizacji w Koninie przy 
prędkości ………Mbit/s /………Mbit/s 

    

6.  
Cena za miesięczny abonament dla lokalizacji w Gnieźnie przy 
prędkości ………Mbit/s /………Mbit/s 

    

7.  Jednorazowa opłata aktywacyjna / inne opłaty     

 

 

 

Cena ofertowa brutto – wyliczona jako suma cen 

za miesięczny abonament dla poszczególnych 

lokalizacji oraz opłat aktywacyjnych i in.  

 

 

 

 

 

Oferowana cena brutto za miesiąc: 

 

 

……………………………………………………… zł 

 

4. Oświadczam, że akceptuję warunki Zamawiającego określone w zaproszeniu. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczamy, że oferta na realizację przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania 

oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest 

kompletna.  

7. Oświadczam, że jestem uprawniony do wykonania zamówienia, posiadam odpowiedni potencjał 

techniczny i znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizacje przedmiotu zamówienia. 

8. Załącznikami do składanej oferty są: 

1)……………………………………………. 

2)……………………………………………. 

 

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

miejscowość i data 
 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 

 


