
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. .
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
E-MAIL na który Zamawiający ma przesłać korespondencję................................................... 
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w  sieci  telefonii  stacjonarnej  oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  pełnym  rzeczowym
zakresie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł...................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Lp. Asortyment J.m.
Ilość Cena 

jednostko
wa  netto
za min/ 
m-c

Łączna cena
netto za m-c

Cena netto za
12 m-cy

Cena brutto za 36 
m-cy

A B C D E F= D x E F x 36 G= F + wartość 
podatku VAT

1. Opłaty jednorazowe za łącza
Linia analogowa szt 6 ------- ------------
ISDN 2B+D szt 13 --------- -----------
ISDN 30 B+D szt 1 ------- -----------
Dostęp do internetu DSL szt 3 --------- -----------
2. Opłaty abonamentowe za łącza 
Linia analogowa szt 6
ISDN 2B+D szt 13
ISDN 30 B+D szt 1
Dostęp do internetu DSL szt 3

3. Opłaty za połączenia
połączenia lokalne i strefowe min. 7900
połączenia międzystrefowe min. 1400

połączenia międzynarodowe do UE
- stacjonarne

min. 250

połączenia komórkowe krajowe min. 2550
Razem xxx xxxx xxxxxx

Połączenia międzynarodowe stacjonarne (poza krajami UE)  oraz komórkowe( do i poza 
krajami UE) będą rozliczane wg cenników obowiązujących u Wykonawcy. Cenniki są 
udostępnione na stronie Wykonawcy: www................................................



2. Oferujemy warunki serwisu opisane w opcji.........................słownie opcja ...................
(należny wybrać jedną z opcji: 1 lub 2 lub 3)
OPCJE Warunki serwisu 

/Parametry czasów serwisu są kryterium ocenianym, zgodnie z zapisami punktu 13.7. 
SIWZ./

1 czas reakcji powyżej 4 godzin do 8 godzin
usuniecie awarii powyżej 24 godzin do 48 godzin
wykonawca uzyskuje 5 punktów 

2 czas reakcji powyżej 2 godzin do 4 godzin
usuniecie awarii powyżej 12 godzin do 24 godzin
wykonawca uzyskuje 10 punktów 

3 czas reakcji serwisu 0-2 godzin
usuniecie awarii 0-12 godzin
wykonawca uzyskuje  15 punktów 

3. O zaistnieniu awarii lub nieprawidłowości Zamawiający powiadomi Wykonawcę pod wskazany numer,
adres elektroniczny czynny całą dobę:
telefonicznie.....................................
lub faxem.........................................
lub drogą elektroniczną …....................................................

4.  Reklamacje  określone  w  §  9  będą  składane  na  adres:  …………………………
…………………………………………...................................................., 
faxem............................... 
lub drogą elektroniczną...................................................................

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób zapewniający bezprzerwową łączność
telefoniczną  na  terenie  Zamawiającego  zarówno  podczas  wykonywania  prac  przyłączeniowo  -
przełączeniowych związanych ze zmianą dotychczasowego operatora jak i podczas eksploatacji.

6.Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 
przypadku wysłania Wykonawcy faksem na nr .................................................. lub mailem na 
adres............................................................

7. Podane w ofercie ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu. Dopuszczamy możliwość obniżenia cen
jednostkowych.
8. Ofertę składamy na ...................kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3  do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                       do występowania  w imieniu Wykonawcy ) 



INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W  związku  z  art.  38  ust.1  pkt  3)  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert.  Nowym terminem składania
ofert   jest  dzień 03.01.2014 roku godzina 10:00,  zaś  otwarcia  ofert  jest  dzień
03.01.2014 godzina 10:30.


