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 (pieczęć Wykonawcy) 

REGON …………….. 

NIP ………………….        
Załącznik Z1 

FORMULARZ OFERTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro prowadzonego w trybie podstawowym na 

usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu  (WAD 2601.348.2016)                                                                                                                                   

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze zaakceptowanymi przez nas wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym  oraz warunkami szczególnymi wymienionymi poniżej: 

 

a) Czas trwania usługi 24 miesiące począwszy od 01.01.2017 roku z zachowaniem ciągłej aktywności numerów.  Ilość kart 59 szt. Wykaz 

numerów do przeniesienia w załączniku. Z2. 

b) Automatyczna bezpłatna aktywacja roamingu na wszystkich kartach SIM wraz z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy. Możliwość 

bezpłatnych dezaktywacji i aktywacji roamingu skutkujących nie później niż z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 

c) Bezpłatne nielimitowane połączenia  telefoniczne na numery krajowe  komórkowe oraz stacjonarne. 

d) Bezpłatne nielimitowane SMS i MMS  na numery krajowe  komórkowe 

e) SMS/MMS specjalne tzw. PREMIUM, koszty połączeń  specjalnych tzw. PREMIUM, roamingowych i międzynarodowych oraz innych 

usług nie wyszczególnionych przez Zamawiającego  rozliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy 

f) Bezpłatny dostęp do internetowego panelu zarządzania wszystkimi posiadanymi kartami SIM ( możliwość generowania  i pobierania 

szczegółowego bilingu do faktur  z okresu minimum 12 ostatnich miesięcy trwania umowy, modyfikacji usług itd.) 

g) Płatność przelewem na podstawie papierowej faktury w odroczonym terminie. Oferowany termin odroczenia minimum 14 dni. 

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy. 

h) Miesięczny abonament podstawowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do utrzymania karty SIM spełniających  wymagania podane 

powyżej w podpunktach od  a) do g)  

i) Pakietowy przesył danych (miesięczny limit nie mniejszy niż 2 GB danych) w ruchu krajowym. W przypadku przekroczenia brak 

naliczania opłat za dodatkowy przesył (z  akceptowalną przez zamawiającego blokadą usługi lub zmniejszenia prędkości ). Transmisja 
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HSPA/UMTS z dopuszczalną EDGE/GPRS w wypadku braku zasięgu. Pakiet przesyłu danych aktywowany wraz z rozpoczęciem okresu 

obowiązywania umowy  na numerach wyróżnionych w załączniku Z2 

j) Możliwość bezpłatnych dezaktywacji i aktywacji pakietu przesyłu danych skutkujących nie później niż z rozpoczęciem nowego okresu 

rozliczeniowego. Ilość aktywnych usług pakietowego przesyłu danych nie stanowi zobowiązania lojalnościowego Zamawiającego i może 

być w dowolny sposób zmieniana w trakcie trwania umowy bez prawa odszkodowawczego ze strony Wykonawcy. 

k) Opłata miesięczna z pakietowy przesył danych zawiera wszystkie koszty do realizacji  wymagań podanych powyżej w podpunktach od  i) 

do j)  

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy do składania zamówień dodatkowych w postaci innych usług, dodatkowych 

aktywacji  itp. w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Przypadki te stanowić będą zakres dopuszczalnych 

ewentualnych zmian w umowie. 

m) Dodatkowo (ewentualnie) aktywowane karty SIM  i uruchamiane na nich usługi rozliczane będą według reguł obowiązujących  

w  zamówieniu podstawowym, z czasem zakończenia jak na umowie głównej zamówienia podstawowego. Dodatkowe karty SIM  

(i usługi na nich uruchomione) nie stanowią zobowiązania lojalnościowego Zamawiającego, a ich ilość może być w dowolny sposób 

zmieniana w trakcie trwania umowy bez prawa odszkodowawczego ze strony Wykonawcy. 

n) Przedstawiony w załączniku Z3 rozkład ruchu został wygenerowany na podstawie  bilingu dotychczasowego Operatora za okres 

15.09.2015-15.11.2016 r. W zestawieniu nie uwzględniono połączeń płatnych (roaming, międzynarodowe) występujących w znikomej 

ilości oraz nie uwzględniono przesyłania danych odbywającego się  w ramach 2 GB pakietu. Załącznik Z3 w żaden sposób nie stanowi  

zobowiązania Zamawiającego do generowania takiego ruchu, ani prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych w przypadku jego 

przekroczenia. 

o) Zmiana przepisów prawa powodująca zmianę stawki podatku od towarów i usług uwzględniana jest automatycznie i nie wymaga zmian  

w umowie – rozliczanie wg cen netto z zastosowaniem aktualnie obwiązującej stawki podatku od towarów i usług. 

p) Strony ustalają, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie powoduje zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

q) W przypadku wyboru naszej oferty  niniejszy formularz stanowić będzie załącznik do umowy.  W przypadku niejednoznaczności  zapisów 

umowy bądź jej załączników akceptujemy wyższość zapisów niniejszego formularza ofertowego 
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2. Gwarantujemy  w trakcie  trwania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia za zawarte poniżej stawki jednostkowe netto: 

 

Lp. Rodzaj opłaty J.m. Ilość 

Ilość 

miesięcznych 

powtórzeń 

usługi 

Cena netto 

jednostkowa 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN]  

[4x5x6] 

Stawka 

podatku 

VAT 

[%] 

Podatek 

VAT 

[PLN] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

[7+9+10] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Jednorazowe ( instalacyjne, 

przenoszenie numeru itp.) szt  59 1 

   

  

 

2 

Miesięczny abonament 

podstawowy szt 59 24 

   

  

  

3 

Miesięczny abonament pakiet 

danych …. GB szt 25 24 

   

  Nie mniej 

niż 2 GB 

Łącznie  

 

X 

  
X 

 

 

Ogółem łącznie brutto opłat (przy szacowanym wykorzystaniu usług) :………………………………………….......…….. zł. 

 

( słownie złotych:……………………………………………………………………) 

 

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

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

......................................... dnia ........................... ..............       …………………………………… 

Miejscowość    data          podpis Oferenta  

 

 


