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ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 
……………………………………….…. 

        (nazwa i adres Wykonawcy) 

tel. …………………………….. fax. …………………………..  

adres poczty e-mail: ............................................................ 

NIP ………………………….. Regon ………………………. 

URZĄD STATYSTYCZNY 

ul. Danusi 4 

80-434  Gdańsk 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

w sieci telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Oddziałów w terenie 

w podziale na 2 części: 

Część I - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Urzędu 

Statystycznego w Gdańsku (US) oraz Oddziałów US w terenie z zachowaniem 

posiadanego obecnie zakresu numeracji; 

Część II - Dzierżawa central telefonicznych dla Oddziału w Słupsku i Oddziału w Tczewie”, 

na Część I - składam przedmiotową ofertę za łączną cenę: 

Kwota netto: ………………………………………………...(słownie………………………….) 

Podatek VAT: ………………………………………………(słownie…………………….…….) 

Kwota brutto: …………………………………………….…(słownie…………………….……) 

 

 

Oferta została wyliczona w oparciu o kalkulację wartości szacowanego ruchu określonego w tabeli.  

Lp. Przedmiot Usługi 

Szacunkowy 

miesięczny 

czas połączeń  

w minutach  

lub ilość 

łączy 

Cena za 

abonament 

brutto (zł) 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 

min. 

połączenia 

(zł) 

Wartość brutto: 

C x D (zł) lub 

 C x E 

 

Kwota brutto za 

cały okres trwania 

umowy(zł) F x 24 

m-ce  

A B C D E F G 

1. 

 

Miesięczny 

abonament za łącze 

ISDN PRA 

(30B+D) 

 

1 

    

 

2. 

 

Miesięczny 

abonament za łącze 

cyfrowe ISDN BRA 

 

7 
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3. 

Miesięczny 

abonament 1za 

łącze analogowe 

POTS 

1 

 

    

 

4. 

 

Połączenia lokalne  

i strefowe 

 

4.000 

    

 

5. 

 

Połączenia 

międzystrefowe 

(międzymiastowe) 

 

5.000 

    

 

6. 

 

Połączenia na 

telefony 

komórkowe 

 

50 

    

Razem  

  

Czas usunięcia awarii w godz.: .………………………………. 

na Część II - - składam przedmiotową ofertę za łączną cenę: 

Kwota netto: …………………………………………….złotych……………………….groszy 

(słownie…………………………………………………….....................................................) 

Podatek VAT: ……………………………..……………złotych ………………………groszy 

(słownie…………………….…………………………………………………………………) 

Kwota brutto: ………………………………………….złotych …………. …………groszy 

(słownie…………………….………………………………………………………………....) 

Cena brutto za 1 miesiąc realizacji usługi: .............................. złotych .................... groszy,  

(słownie: ................................................................................................................................) 

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. 
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5. 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. 

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

zamówienia. 

7. Nie znajduję/*-jemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu 

o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

8. Oświadczam/*-my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp 

i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

9. Oświadczam/*-my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*  

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

 

 

 

………………………dnia……………………… 

 

 

 

………………………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


