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Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający: 
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 

 
Formularz ofertowy 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej 

Adres1: 

Miejscowość:  

Ulica:  Nr  

Kod pocztowy:  

Tel.  

Fax:  

e-mail:  

NIP:  

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych 

1. Oświadczamy, ze akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem 
umowy: 

Cena za realizację zamówienia za okres 36 miesięcy wynosi łącznie za 

usługi w Warszawie i Łodzi …………. zł netto (słownie: ……………… zł), 

plus podatek VAT w wysokości …… %  (tj. ……….. zł), co łącznie ……….. zł 

brutto (słownie: ……………………………………..…….. zł), a w tym: 

a) Cena abonamentu - łączna miesięczna cena wszystkich opłat 
abonamentowych uwzględniająca koszt zapewnienia stałego dostępu 
kablowego w postaci łączy (ISDN BRA, ISDN PRA, POTS), za cenę 
…….. zł netto, plus podatek VAT w wysokości …% (tj. ………. zł), co 
łącznie ………… zł brutto; 

b) Cena poszczególne połączenia w zakresie określonym w poniższej 
tabeli: 

Lp. Rodzaj połączenia Średnia miesięczna 
ilość minut 

Cena za 1 min. 
połączenia brutto 

Wartość brutto  
(kol. 2 x kol. 3) 

1. Lokalne i strefowe 12.900   

2. Międzystrefowe 7.800   

3. Międzynarodowe 660   

4. Do sieci komórkowych 6.600   

   RAZEM  

                                                           
1 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 
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Cena brutto przedmiotu zamówienia, powinna zawierać wszystkie koszty, 
jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z uruchomieniem usługi 
oraz podczas jej realizacji (m.in. opłata instalacyjna, abonament, serwis 
gwarancyjny). 

Podane wielkości są szacunkowe, dla oceny ofert. 

Rzeczywiste wielkości nie będą miały wpływu na cenę połączenia. 

Zaoferowane stawki (Cena za 1 min. połączenia brutto) nie mogą być 
zwiększone w czasie trwania umowy. 

1. Oświadczamy, że nie wnosimy do treści SIWZ żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 
upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację 
zamówienia w części …………………………………………………………………….. 

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji 
zamówienia ………..…………………………………………………………………….. 
(w pkt. 5 niepotrzebne skreślić) 

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 
7 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Ofertę niniejszą składamy na …….. stronach. 

9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
 

 

.....................................................2013 r.              ____________________________ 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i 
przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 
podpisująca ofertę 


