
Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianie z dnia 30.05.2018r. 

nr postępowania 27/18 
 
     ..........................................         
          (pieczęć Wykonawcy)                                            

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

I. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:......................................................................................… 

II. Zarejestrowany adres Wykonawcy:..................................................................................……. 

III. Numer telefonu ............................................................ Numer faksu  ...............................................… 
IV. Regon/Pesel*.............................................................… 

V. NIP .............................................................…….......… 

VI. Aktualny e- mail............................................................................................................… 

VII. Osoba wyznaczona do kontaktów do współdziałania przy wykonywaniu umowy 

(imię, nazwisko, telefon,  e mail) :................................................................................................… 

VIII. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:  …………...… 

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

 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Dzierżawę elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa 

cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych) oferuję realizację zamówienia: 

 

IX.  
 

Zadanie 1 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  podstawowego za cenę: 

brutto  ..................... zł/słownie: .............................................................................../, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w prawie opcji  za cenę: 

      brutto  .............................. zł  /słownie:…………………......................................................./, 

3. Czas usunięcia usterki/awarii ……. godzin.         

4. Ilość zadeklarowanych do uruchomienia łączy w technologii: 

-światłowodowej  ……  szt.,                    - miedzianej ……. szt.     – radiowej ………szt. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ  (Tabela 1) 

5. Informuję, że usługę wykonywać będę  własnymi siłami/ z pomocą 

podwykonawcy* ……………..…………………………..  /nazwa firmy, siedziba/, który będzie 

wykonywać część zamówienia 

obejmującą:……………………………………….………………….*                                    

 

Zadanie 2 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  podstawowego za cenę: 

    brutto  .............................. zł /słownie: .................................................................................../ 

    zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w prawie opcji  za cenę: 

brutto  .............................. zł  /słownie:…………………......................................................../, 

3. Czas usunięcia usterki/awarii ……. godzin.         

4.    Ilość zadeklarowanych do uruchomienia łączy w technologii: 

-światłowodowej  ……  szt.,                    - miedzianej……. szt.           – radiowej ………szt. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ  (Tabela 1) 

5. Informuję, że usługę wykonywać będę  własnymi siłami/ z pomocą podwykonawcy* 

………………………  /nazwa firmy, siedziba/, który będzie wykonywać część zamówienia 

obejmującą: …………………………………………………………………………………… *                                    



 

 

Zadanie 3 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  podstawowego za cenę: 

      brutto  .............................. zł /słownie: ......................................................................................../  

zgodnie z Załącznikiem nr 1c do SIWZ 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w prawie opcji  za cenę: 

brutto  .............................. zł  /słownie:………………................................................................../, 

3. Czas usunięcia usterki/awarii ……. godzin.         

4. Ilość zadeklarowanych do uruchomienia łączy w technologii: 

-światłowodowej  ……  szt.,                    - miedzianej ……. szt.       – radiowej ………szt. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1c do SIWZ (Tabela 1) 

5. Informuję, że usługę wykonywać będę  własnymi siłami/ z pomocą podwykonawcy* 

 …………………………………………… /nazwa firmy, siedziba/ który będzie wykonywać 

część zamówienia obejmującą………………………………………………………………..…*                                    

 

Zadanie 4 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  podstawowego za cenę: 

      brutto  .............................. zł /słownie: ............................................................................./  

zgodnie z Załącznikiem nr 1d do SIWZ 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w prawie opcji  za cenę: 

brutto  .............................. zł  /słownie:…………………............................................................../, 

3. Czas usunięcia usterki/awarii …….godzin.         

4. Ilość zadeklarowanych do uruchomienia łączy w technologii: 

-światłowodowej  ……  szt.,                    -miedzianej……. szt.           – radiowej ………szt. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1d do SIWZ  (Tabela 1) 

5. Informuję, że usługę wykonywać będę  własnymi siłami/ z pomocą podwykonawcy* 

 …………………………………………… /nazwa firmy, siedziba/ który będzie wykonywać 

część zamówienia obejmującą……………………………………………………………..……*                                    

 

Zadanie5 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 brutto  .............................. zł /słownie: ...................................................................................../    

zgodnie z Załącznikiem nr 1e do SIWZ 

2. Czas usunięcia usterki/awarii ……. godzin.         

3. Informuję, że usługę wykonywać będę  własnymi siłami/ z pomocą 

podwykonawcy* ……………………… ………………………… /nazwa firmy, siedziba/, który 

będzie wykonywać część zamówienia 

obejmującą: ………………………………………………………*                                    

 

X. 

1) Termin płatności: 30  dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

 

2) Oświadczam, że oferuję 12 m-cy gwarancji na urządzenia /w przypadku zastosowania prawa 

opcji. 

 

3) Oświadczam, że jestem małym / średnim/ dużym przedsiębiorstwem**. 

 

4) Oświadczam, że zatrudniam lub zatrudnię osoby do serwisowania urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 



5) Oświadczam, że zapoznaliśmy się z SIWZ i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

6) Oświadczam, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany, zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

XI.  

 

 OŚWIADCZAM, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu 

zamówienia): ………………………………………………………….………………………

……………… 

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy  

u zamawiającego  dla zamówienia podstawowego to ………………….. zł netto***. 

 

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy 

u zamawiającego  dla zamówienia w prawie opcji to ………………….. zł netto***. 

 

 OŚWIADCZAM, że (właściwe zakreślić):  

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 Wypełniłem obowiązek informacyjny 
 nie dotyczy**** 

 

XII. 

 

1) Hasło dostępowe do plików zawierających JEDZ  ……………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………... 
2) Inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje  

o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ 

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

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

 
* należy wypełnić 
**niepotrzebne skreślić 
***dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do  wartości netto  oferty,  

tj.   w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
****W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 

 

 
 

..............………….., dn. …………………………………     .............................................................. 

(miejscowość)                 (dzień, miesiąc, rok)       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 


