
Formularz  ofertowy postępowania na  świadczenie usług  telefonii stacjonarnej dla  WIORiN  we Wrocławiu  i jego Oddziałów/Delegatur (WAD 2601.349.2016) 

Załącznik nr 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 telefonii stacjonarnej 

dla  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu  i jego Oddziałów/Delegatur przez  okres 24 miesięcy  

oferujemy wykonanie usługi  

Lp Nazwa Ilość łączy 

Ilość powtórzeń opłaty 

jednostkowej w trakcie 

trwania umowy 

Cena 

jednostkowa 

netto  

PLN 

Wartość 

netto 

składnika 

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 Opłata jednorazowa1  ….. 1       

2 Opłata miesięczna2  35 24       

3 

Połączenia do sieci 

komórkowych  

( krajowe) 

1 14 300  (min)       

Razem  x    

 

                                                      
1Opłaty 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 Opłata miesięczna powinna uwzględniać sumę wszystkich stałych opłat  abonamentowych gwarantujących wykonanie usługi w żądanym przez Zamawiającego zakresie  



Formularz  ofertowy postępowania na  świadczenie usług  telefonii stacjonarnej dla  WIORiN  we Wrocławiu  i jego Oddziałów/Delegatur (WAD 2601.349.2016) 

za łączną kwotę wynagrodzenia  ……………….…zł  ( słownie……………………………………………zł) brutto, w tym …………………… zł  

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

Deklarujemy maksymalny czas usunięcia awarii w ciągu : …………. godzin od momentu jej zgłoszenia (w przypadku nie wypełnienia Zamawiający uzna, że 

zaoferowano maksymalny dopuszczalny czas tj. 24 godziny) . 

 

2) OŚWIADCZAMY że: 

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

w nim  zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w nich określonymi, 

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

c) oferowane przez nas usługi telekomunikacyjne  spełniają (w szczególności) wszystkie wymagania opisane w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, 

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

e) zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich 

określonych, 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 


