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EZP 68/16 

 

 

Przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na usługę telefonii komórkowej oraz transferu danych wraz z dostawą 

sprzętu, dla Urzędu Miasta Gdyni 

 

Nr referencyjny   EZP68/16 

 
 
 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................    Nr PESEL (osoba 

fizyczna)……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu 

potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy 

……………………………………………….. 

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Miasta 

Gdyni na usługę telefonii komórkowej oraz transferu danych wraz z dostawą sprzętu dla 

Urzędu Miasta Gdyni oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach 

określonych we wzorze umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej, wykonanie tego zamówienia. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cały okres obowiązywania umowy, t.j. 18 miesięcy 

za cenę: 

wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... 

złotych)  

VAT ............................................. zł (słownie............................................................................. 

złotych)  

cena brutto ................................... zł 

(słownie............................................................................. złotych),  

 
Za cenę brutto wykonania umowy Zamawiający rozumie sumę wartości wykazanych Zał nr 3 do 
SIWZ pkt 2 + Zał nr 3 do SIWZ pkt 3 

 

 



Oświadczamy, że okres gwarancji jest zgodny z zaleceniami producenta sprzętu.  

 

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 18 miesięcy od daty 
rozpoczęcia świadczenia usługi 

2. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, 

zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 *niepotrzebne skreślić 

Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.)  
  

a. ……………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Oświadczamy iż spełniamy kryteria oceny wymienione w poniższej tabieli: 

Lp Wyszczególnienie dla oceny 

kryterium 

Do uzupełnienia przez wykonawcę 

1 
Cena 1 GB w pakiecie transferu 
danych dla miesięcznej opłaty 
abonamentowej  

 

PLN 

2 wielkości pakietu transferu danych 

dla miesięcznej opłaty ryczałtowej 

GB 

3 
Wielkość dodatkowego pakietu 
transferu danych 

 

GB 

4 
Wielkość dodatkowego pakietu 
transferu danych w roamingu 

 

GB 

 

4. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. 

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

5.1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w 

SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 



5.2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

6. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią 

SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy  

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

8.1. siłami własnymi * 

8.2. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców (wskazać zakres oraz nazwę 

podwykonawcy)*: 

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

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

8.3. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w 

ofercie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*: 

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

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

9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury. 

10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia 

wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i 

przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za 

składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 Kodeksu 

Karnego). 

12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

 

 

 

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

 

 

.................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 


