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Formularz oferty 
 
1. Wszystkie ceny należy podać w złotych (PLN). 
 
2. Cena brutto jest ceną netto powiększoną o podatek VAT. 
 
3. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i 
ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej, jako przedział cenowy lub 
zawierającej warunki i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty. Cena oferty musi 
być wyrażona w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach 
obcych. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani zmianom. Cena musi być podana 
zgodnie ze wzorem oferty. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w 
dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). Cena oferty obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także (gdy chodzi o 
wynagrodzenie brutto) podatek VAT oraz wykonanie wszystkich obowiązków  
Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
niniejszą SIWZ, umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Ewentualne rabaty, upusty 
muszą być wliczone w cenę oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez  
Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie 
późniejszym. 
 
4. Wszystkie kwoty powinny być wyrażone w złotych brutto – chyba, że zaznaczono 
inaczej. 
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1. Cena taryfy głosowej 

 Nie więcej niż 
Brutto 

Oferowana cena 
brutto 

1. abonament miesięczny za każdy 
numer zapewniający świadczenie 
telekomunikacyjne w Abonamencie 
A 

36,90 zł za miesiąc  

2. abonament miesięczny za każdy 
numer zapewniający świadczenie 
telekomunikacyjne w Abonamencie 
B 

24,60 za miesiąc  

3. połączenia głosowe do własnej 
sieci komórkowej Wykonawcy 
wykonane poza opłatą 
abonamentową 

0,05 zł za 1 minutę  

4. połączenia głosowe do sieci 
innych operatorów komórkowych 
wykonane poza opłatą 
abonamentową 

0,10 zł za 1 minutę  

5. połączenia głosowe do sieci 
stacjonarnych wykonane poza 
opłatą abonamentową 

0,08 zł za 1 minutę  

6. wysyłanie wiadomości 
multimedialnej (MMS) do krajowych 
operatorów komórkowych 
wykonane poza opłatą 
abonamentową 

0,20 zł  

7. wysyłanie wiadomości tekstowej 
(SMS) do krajowych operatorów 
komórkowych wykonane poza 
opłatą abonamentową 

0,05 zł  

 
*Zobowiązujemy się, że w ramach opłaty abonamentowej zrealizujemy następujące 
usługi: 
Tabela oferowanych abonamentów. 

Rodzaj połączeń Abonament A Abonament B 

Minimum Oferowane Minimum Oferowane 

a b c d e 

1) Połączenia głosowe 700 min.  400 min.  

2) Transmisja danych 30 GB  10 GB  

3) SMS 300 szt.  100 szt.  

4) MMS 50 szt.  10 szt.  

 
 
Uwaga: 
1) Zamawiający nie dopuszcza korzystania z usługi typu SMS Premium i MMS 
Premium. Wykonawca zobowiązany jest zablokować możliwość korzystania z tego 
rodzaju usług. Jeśli Wykonawca nie zablokuje możliwości korzystania z tego rodzaju 
usług, może obciążyć Zamawiającego jedynie kosztami jak za zwykły SMS i MMS. 
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2) Wskazana w tabeli cena dotyczy połączeń i wiadomości krajowych. 
 
3) Na każdym SIM do usługi głosowej musi być zapewniony transfer danych na 
terenie Polski po przekroczeniu ilości danych na danej SIM Wykonawca nie może 
naliczyć dodatkowych opłat za dalszy transfer na terenie Polski, może jednak zwolnić 
prędkość transmisji danych, ale nie bardziej niż do 56kb/s. 
 
 
 
2. Cena telefonów komórkowych i urządzeń dodatkowych 

Lp. Typ/model telefonu Liczba 
sztuk 
 

Okres 
gwaran
cji (w 
mies.) 

Cena 
nie 
więcej 
niż PLN 
brutto za 
1 szt. 

Cena 
PLN 
netto za 
1 szt. 
 

Stawk
a 
podatk 
u VAT 
(%) 

Cena 
PLN 
brutto 
za 
1 szt. 

Wartość 
brutto 
za 
wszystkie 
urządzenia 

1 Telefon komórkowy nr 1 
(podać konkretne 
typy/modele – minimum 2 
różne modele) 
1) ……………………….

……………………… 
2) …………………….…

……………………. 

2  738,00     

2 Telefon komórkowy nr 2 
(podać konkretny 
typ/model) 
1) ……………………….

………………………. 

4  369,00     

3 Telefon komórkowy nr 3 
(podać konkretne 
typy/modele – minimum 3 
modele) 
1) ……………………….

……………………… 
2) ……………………….

………………………. 
3) …………………………

………………………… 

9  246,00     

4 Telefon komórkowy nr 4 
(podać konkretne 
typy/modele – minimum 2 
modele) 
1) ……………………….

………………………. 
2) ……………………….

………………………. 

17  98,4     

5 urządzenie pakietowej 
transmisji danych 
(modem) 
……………………….……
…………………………… 

3  24,6     

6 Pozostałe urządzenia 1  61,5     

 Ogółem  

 
Uwaga: 
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Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą wszystkie cztery typy telefonów lub 
równoważne zgodne ze specyfikacją techniczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cena dostępu do internetu mobilnego 

Minimalna ilość 
danych dostępnych 
przy pełnej prędkości 
na daną kartę SIM 

Ilość kart SIM 
do transmisji 
danych szt. 

Opłata 
miesięczna 
nie więcej 
niż 
brutto/szt. 
 

Oferowana 
miesięczna 
cena 
brutto/szt. 
 

Oferowana 
miesięczna 
cena 
brutto za 
wszystkie karty 
SIM do 
transmisji 
danych 
 

Min. 100 GB 7 24,6   

 
Uwaga: 
1. Przekroczenie ilości danych podanej w kolumnie pierwszej tabeli dla danej karty 
SIM może powodować ograniczenie prędkości transferu ale nie bardziej niż do 
56kb/s., ale nie może spowodować żadnych dodatkowych kosztów za dalszą 
transmisję danych na terenie Polski. 
 
2. Wykonawca włączy blokadę (na wszystkich kartach SIM) wszelkich usług 
niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia 
głosowe, SMS, MMS. Włączenie blokady nie może dotyczyć roamingu ze względu na 
fakt, że pracownicy Zamawiającego posługują się modemami również za granicą. Na 
karcie SIM ma być świadczona usługa bezprzewodowej transmisji danych. 
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4. Cena dostępu do prywatnego APN 

Minimalna ilość 
danych dostępnych 
przy pełnej prędkości 
na daną kartę SIM 

Ilość kart SIM 
do transmisji 
danych szt 

Opłata 
miesięczna 
nie więcej 
niż 
brutto/szt. 
 

Oferowana 
miesięczna 
cena 
brutto/szt. 
 

Oferowana 
miesięczna 
cena 
brutto za 
wszystkie karty 
SIM do 
transmisji 
danych 
 

2 GB 1177 3,69   

 
Uwaga: 
1. Przekroczenie ilości danych podanej w kolumnie pierwszej tabeli dla danej karty 
SIM może powodować ograniczenie prędkości transferu nie bardziej niż do 56kb/s, 
ale nie może spowodować żadnych dodatkowych kosztów za dalszą transmisję 
danych na terenie Polski. 
 
2. Wykonawca włączy blokadę (na wszystkich kartach SIM) wszelkich usług 
niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia 
głosowe, SMS, MMS. Na karcie SIM ma być świadczona usługa bezprzewodowej 
transmisji danych. 
 
3. W cenie opłaty miesięcznej Wykonawca zawrze również opłatę z tytułu utrzymania 
prywatnego APN, nie zostanie naliczona żadna dodatkowa opłata. 
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Formularz oferty: 

Lp. Usługa / Dostawa Jednostka Ilość jedn. 
Cena jednostkowa netto           

(zł/jedn.) 

Cena 
jednostkowa 

brutto        
(zł/jedn.) 

Wartość netto           (kol. 
4 x kol. 5)   

Wartość brutto         (kol. 7 
+  VAT)      

1 2 3 4 5 6 7 8 

                   telefony komórkowe             

1 

Abonament miesięczny za 
każdy numer 

zapewniający świadczenie 
telekomunikacyjne - 

abonament A 

szt. 408     

2 

Abonament miesięczny za 
każdy numer 

zapewniający świadczenie 
telekomunikacyjne - 

abonament B 

szt. 1248     

3 

Połączenia głosowe do 
własnej sieci komórkowej 

Wykonawcy wykonane 
poza opłatą 

abonamentową 

min. 2880     

4 

Połączenia głosowe do 
sieci innych operatorów 
komórkowych wykonane 

poza opłatą 
abonamentową 

min. 3840     
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5 

Połączenia głosowe do 
sieci stacjonarnych 

wykonane poza opłatą 
abonamentową 

szt. 2880     

6 

Wysyłanie wiadomości 
multimedialnej (MMS) do 

krajowych operatorów 
komórkowych wykonane 

poza opłatą 
abonamentową 

szt. 480     

7 

Wysyłanie wiadomości 
tekstowej (SMS) do 

krajowych operatorów 
komórkowych wykonane 

poza opłatą 
abonamentową 

szt. 720     

8 Aparat telefoniczny - typ 1   
opłata 

jednorazowa 
2     

9 Aparat telefoniczny - typ 2   
opłata 

jednorazowa 
4     

10 Aparat telefoniczny - typ 3   
opłata 

jednorazowa 
9     

11 Aparat telefoniczny - typ 4   
opłata 

jednorazowa 
17     

12 
Urządzenie pakietowej 

transmisji danych 
(modem) 

opłata 
jednorazowa 

3     

13 Pozostałe urządzenia 
opłata 

jednorazowa 
1     
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mobilny 

dostęp do 
internetu 

       

14 

Abonament miesięczny za 
każdy numer 

zapewniający dostęp do 
internetu 

szt. 168     

    
dostępu do 
prywatnego 
APN 

          

15 
Abonament miesięczny za 

każdy numer w 
prywatnym APN  

szt. 24971    

Razem wartość brutto:                    

 


