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Załącznik  Z2. 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

REGON ……………..   NIP …………………. 

FORMULARZ OFERTY 

1) W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  ( o wartości szacunkowej netto  poniżej 30 tys. euro) na świadczenie usług stałego stacjonarnego 

dostępu do Internetu  dla  Oddziałów/Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu  przez  okres 

24 miesięcy  oferujemy wykonanie usługi  o następujących  parametrach: 

Parametry oferowanej usług w rozbiciu na lokalizacje 

L.p. Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr linii 
Nazwa oferowanej 

usługi 

Oferowana prędkość [kbs] 

Uwagi 1) 

download upload 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Dzierżoniów 58-200 Słowiańska 34 (74) 831-37-33     

2 Legnica 59-220 Reymonta 2 A (76) 862-08-32     

3 Lwówek Śląski 59-600 Zwycięzców 24 (75) 782-41-49     

4 Bolesławiec 59-700 Kosiby 3 (75) 732-22-09     

5 Głogów 67-200 Sikorskiego 45 (76) 833-38-52     

6 Góra 56-200 Wrocławska 54 (65) 543-21-22     
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Parametry oferowanej usług w rozbiciu na lokalizacje 

L.p. Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr linii 
Nazwa oferowanej 

usługi 

Oferowana prędkość [kbs] 

Uwagi 1) 

download upload 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Jawor 59-400 Rapackiego 5 (76) 870-27-94     

8 Jelenia Góra 58-500 Morcinka 33A (75) 753-32-94     

9 Lubań 59-800 Przemysłowa 4 (75) 721 55-76     

10 Lubin 59-300 Słowiańska 8 (76) 844-10-66     

11 Milicz 56-300 Stawna 13 (71) 380-90-10     

12 Oleśnica 56-400 Wiejska 2 (71) 314-04-11     

13 Oława 55-200 3 Maja 61 (71) 303-60-10     

14 Strzelin 57-100 Ząbkowicka 31 (71) 326-60-50     

15 Środa Śląska 55-300 Żytnia 1 (71) 314-04-10     

16 Świdnica 58-100 Wałbrzyska 25-27 (74) 852-14-54     

17 Trzebnica 55-100 Milicka 21 (71) 387-30-20     

18 Wołów 56-100 Pl. Piastowski 2 (71) 380-90-11     

19 Wrocław 50-033 Zwycięska 4 (71) 364-68-50     

20 Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii WP 8a (75) 775-68-38     
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Parametry oferowanej usług w rozbiciu na lokalizacje 

L.p. Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr linii 
Nazwa oferowanej 

usługi 

Oferowana prędkość [kbs] 

Uwagi 1) 

download upload 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Złotoryja 59-500 Miła 8 (76) 878-31-21     

22 Kłodzko 57-300 ul.Kościuszki 3 (74) 867-26-09     

23 Ząbkowice 57-200 1-go Maja 15 D (74) 815-12-71     

Uwagi:  

1)  proszę w uwagach zaznaczyć jeśli oferowana usługa odbywać się będzie na innej linii niż wskazana Orange 

 

Fakultatywne parametry oferowanej usługi wspólne dla wszystkich lokalizacji 

Lp Nazwa parametru Wartość parametru Uwagi 

1 Moduł monitorowania  paramentów łącza 
 Możliwe wartości: brak (domyślna), 

rozproszony, scentralizowany 

2 Utrzymanie revDNS  Możliwe wartości: NIE (domyślna), TAK 

3 
Czas usunięcia awarii od momentu 

zgłoszenia 

 Możliwe wartości: 24h (domyślna),  8h 
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Usługa stacjonarnego stałego dostępu do Internetu 

Lp. Nazwa Ilość łączy 

Ilość powtórzeń 

opłaty 

jednostkowej w 

trakcie trwania 

umowy 

Cena 

jednostkowa 

netto  

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN]  

(3x4x5) 

VAT  

[%] 

Wartość VAT 

[PLN] 

(6 x 7) 

 

Wartość brutto 

[PLN] 

(6+8) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Opłaty jednorazowe 

(instalacyjne itp.)  
 1      pkt.1) 

2. 

Jednorazowa opłata za 

przeniesienie 

lokalizacji 

3 1      pkt 2 ) 

3. 
Opłata miesięczna 

łącze  typ ….. 
…. 24      pkt 3 ) 

4. 
Opłata miesięczna 

łącze typ …. 
…. 24      pkt 3) 

RAZEM  X   X 

Uwagi:  

1) Opłaty jednorazowe wynikające z uruchomienia usługi ( instalacyjne , włączenia do sieci itp.) Wskazać odpowiednią ilość łączy na których ewentualnie 

będzie ona dotyczyła. W przypadku nie wypełnienia  Zamawiający uzna iż przyjęto wartość zerową. 

2) Opłaty jednorazowe wynikające z  realizacji przeniesienia usługi do nowej lokalizacji na zlecenie Zamawiającego. Ilość określona szacunkowo dla całego 

czasu trwania umowy – rzeczywista ilość zleceń może być inna. Wykonawca  obciążać będzie Zamawiającego kosztami przeniesienia usługi w przypadku 

skutecznego ich dokonania, w ilości rzeczywiście wykonanej usługi oraz według obciążenia finansowego jednostkowego netto wskazanego w formularzu. 

3) Opłata miesięczna w postaci stałej ryczałtowej kwoty powinna uwzględniać sumę wszystkich stałych opłat  abonamentowych gwarantujących wykonanie 

usługi w żądanym przez Zamawiającego zakresie. Należy podać wszystkie rodzaje prędkości złożonych w ofercie (w razie potrzeby rozszerzyć ilość wierszy 

formularza)  wraz z ilością łączy których ona dotyczy, np. 3 łącza (lokalizacje) z  ofertą łącza 8196/1024  kbs, 20 łączy (lokalizacje) z ofertą 4096/1024 kbs 
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Łączna kwota wynagrodzenia  ……………….…zł  ( słownie……………………………………………zł) brutto,  

w tym …………………… zł (słownie: ………………………………. zł) należnego podatku VAT  

 

Jednocześnie informujemy iż  miesięczna opłata za świadczenie usługi dostępu do Internetu w wersji  minimalnie wymaganej tj .4096/1204 kbs wynosi 

…….. ….. zł netto/mc ( Uwaga: uzupełnić w przypadku gdy łącze typu  4096/1204 kbs  nie zostało wskazane w formularzu ofertowym) 

 

2) OŚWIADCZAMY że: 

a) zapoznaliśmy się z ogłoszeniem (zapytaniem ofertowym) oraz szczegółowym opisem przedmiotem zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi 

w nich zasadami postępowania ,terminami i warunkami, 

b) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy 

c) oferowane przez nas usługi dostępu do internetu  spełniają wszystkie wymagania opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

d) wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe i rzetelne 

e) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy której integralnymi załącznikami będzie Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia oraz niniejszy formularz ofertowy. Zawarcie umowy odbędzie się  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu składania ofert. 

g) zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

3) Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania 

 ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………….......; 

 

.............................................. dnia ......................   .. ……………………………………………... 
              miejscowość                                                                                                   podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 


