ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………….….
(nazwa i adres Wykonawcy)

Nr NIP.................................... Nr REGON..........................
Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku”
składam/*-my przedmiotową ofertę za łączną cenę:
 Kwota netto: ........................................................... złotych .............................. groszy,
(słownie: ..................................................................................................................................)
 Kwota brutto: ........................................................... złotych .............................. groszy,
(słownie: ..................................................................................................................................)
Oferta cenowa została wyliczona w oparciu o kalkulację wartości szacowanego ruchu określonego
w tabeli:
Lp.

Przedmiot usługi

Ilość
abonamentów

A

B

C

Miesięczny abonament
ryczałtowy obejmujący
1. nielimitowane połączenia
głosowe* i wiadomości tekstowe
i multimedialne na terenie Polski
Miesięczny abonament
ryczałtowy obejmujący
nielimitowane połączenia
głosowe* i wiadomości tekstowe
2. i multimedialne na terenie Polski
oraz usługę dostępu do internetu
–pakiet transmisji danych w
ilości … GB

Cena
netto (zł)

Cena
brutto w (zł)

Wartość brutto:
[C x E] (zł)

Kwota brutto za
cały okres trwania
umowy (zł)
[F x 12 m-cy]

D

E

F

G

43

7

RAZEM (pozycje od 1 do 2)
*

Obejmuje połączenia do innych operatorów sieci komórkowych i na numery stacjonarne.

oraz:
Gwarantuję/*-my dostępność usług (SLA) roczną i miesięczną w ……….….. %.

1. Oświadczam/*-my, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz
czynniki związane z realizacją zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest
kompletna.

2. Oferuję/*-my świadczenie usług w terminie i na warunkach zawartych w projekcie umowy.
3. Oświadczam/*-my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za
związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

4. Oświadczam/*-my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom
wymienionym w załączniku nr 6 do niniejszej oferty.*

6. Oświadczam/*-my, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/*-my, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.

8. Nie znajduję/*-jemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie
publiczne w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

9. Oświadczam/*-my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp
i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

10. Oświadczam/*-my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

11. Na niniejszą ofertę składa się ........... kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

………………………………

dnia …………………..

.....................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić

