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Załącznik nr 6 do SIWZ dokument  
 

   
...........................................  
(pieczątka firmowa oferenta)       .......................................... 

(miejscowość, data) 
 

 
OFERTA  (wzór) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii komórkowej z dostawą urządzeń niezbędnych 
do jej realizacji dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie 

 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
   Świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi  

 
działając w imieniu: 
 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................... 
Adres: .................................................................................. 
TEL. .........…………................………………………………………………. 
REGON: …………………................………………………………………… 
NIP: …………………………………................……………………………… 
FAX na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ................................................. 
e-mail…………………………………………………………………….. 
 
Oferujemy wykonanie usług na następujących zasadach: 
 
cena brutto: .................................................. ........................................zł 
 
(słownie .................................................................................................................. zł), 
 
cena netto: ................................................... ............................................................zł 
 
(słownie ........................................................ ..........................................................zł), 
 
podatek VAT w wysokości: ...........%, tj. ................................................. zł 
 
(słownie ........................................................ ..........................................................zł), 
składam ofertę na realizację zamówienia na warunkach podanych w Umowie. 
 
1. oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ oraz zgodnie z złożoną przez nas ofertą. 
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w 

wypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim 
określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. oświadczamy, iż uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
4. oświadczamy, że nasza oferta składa się z ............ stron. 
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5. oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: ................. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa*. 

6. załącznikami do formularza stanowiącymi jej integralną część są: 
a. _ _____________________________; 
b. _______________________________; 
c. _______________________________; 
d. _______________________________; 
e. _______________________________; 

7.    Oferujemy realizacje zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę ( 
wskazane ceny muszą być tożsame z ceną netto i brutto z pkt. 8 E i 8G poniższej tabeli): 
 
 

L.p. Rodzaj usługi/ dostawy Liczba 
(minut/sztuk) 

Cena 
jednostko

wa 
netto 

Wartość 
netto (PLN) 

(poz. C x 
poz. D) 

Wartość 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

(poz. E + 
poz. F) 

Wartość 
brutto w 

ciągu 
pełnego 
czasu 

trwania 
umowy  

(24 x 
poz. G) 

A B C D E F G H 

1. 
Opłata abonamentowa za 
każdą kartę SIM w taryfie 
głosowej 

44 szt.      

2. 
Opłata abonamentowa za 
każdą kartę SIM w taryfie 
transmisji danych (internet) 

2 szt.      

3. 

Opłata za minutę połączenia 
głosowego do krajowych 
sieci stacjonarnych i 
komórkowych  

22 000 minut      

4. 
Opłata za jeden SMS 
krajowy 2500 szt.      

5. 
Opłata za jeden SMS 
Międzynarodowy 250 szt.      

6. 
Opłata za pakiet transmisji 
danych o wielkości 750MB 
w kraju w taryfie głosowej 

44 szt.      

7. 

Opłata za minutę połączenia 
głosowego w roamingu 
międzynarodowym w 
ramach 
Unii Europejskiej 
 

250 minut      

8 Razem   
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............................................................. 

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

* - o ile dotyczy 


