
Załącznik Nr 7.1 do siwz
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej

„dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek  Policji  województwa zachodniopomorskiego”

Sposób naliczania należności za dzierżawę łączy.
Opłata instalacyjna/aktywacyjna oraz inne koszty związane z uruchomieniem i przeniesieniem usług muszą być wliczone w cenę oferty.

Zadanie nr 1 – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do siwz:

(kolumny B i D wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach)

A1 A2 B C D

L.P. Relacja 
Cena abonamentu

miesięcznego
 w zł [brutto]

Czas dzierżawy
łącza 

w miesiącach

Wartość brutto
w zł

 [iloczyn kolumn BxC]

1. KWP Szczecin – KPP Myślibórz
12

..................................................                                                                                               .......................................................................................       
                     Miejscowość, data                                                                                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                                                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik Nr 7.2 do siwz
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej

„dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek  Policji  województwa zachodniopomorskiego”

Sposób naliczania należności za dzierżawę łączy.
Opłata instalacyjna/aktywacyjna oraz inne koszty związane z uruchomieniem i przeniesieniem usług muszą być wliczone w cenę oferty.

Zadanie nr 2 – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do siwz:

(kolumny B i D wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach)

A1 A2 B C D

L.P. Relacja
Cena abonamentu

miesięcznego
 w zł [brutto]

Czas dzierżawy
łącza 

w miesiącach

Wartość brutto
w zł

 [iloczyn kolumn BxC]

1 KWP Szczecin – KPP Choszczno 12

..................................................                                                                                               .......................................................................................       
                     Miejscowość, data                                                                                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                                                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik Nr 7.3 do siwz
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej

„dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek  Policji  województwa zachodniopomorskiego”

Sposób naliczania należności za dzierżawę łączy.
Opłata instalacyjna/aktywacyjna oraz inne koszty związane z uruchomieniem i przeniesieniem usług muszą być wliczone w cenę oferty.

Zadanie nr 3 – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do siwz:

(kolumny B i D wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach)

A1 A2 B C D

L.P. Relacja 
Cena abonamentu

miesięcznego
 w zł [brutto]

Czas dzierżawy
łącza 

w miesiącach

Wartość brutto
w zł

 [iloczyn kolumn BxC]

1 KPP Myślibórz – KP Barlinek 11

..................................................                                                                                               .......................................................................................       
                     Miejscowość, data                                                                                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                                                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik Nr 7.4 do siwz
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej

„dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek  Policji  województwa zachodniopomorskiego”

Sposób naliczania należności za dzierżawę łączy.
Opłata instalacyjna/aktywacyjna oraz inne koszty związane z uruchomieniem i przeniesieniem usług muszą być wliczone w cenę oferty.

Zadanie nr 4 – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do siwz:

(kolumny B i D wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach)

A1 A2 B C D

L.P. Relacja 
Cena abonamentu

miesięcznego
 w zł [brutto]

Czas dzierżawy
łącza 

w miesiącach

Wartość brutto
w zł

 [iloczyn kolumn BxC]

1 KPP Myślibórz – KP Dębno 11

..................................................                                                                                               .......................................................................................       
                     Miejscowość, data                                                                                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                                                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik Nr 7.5 do siwz
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej
„dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek  Policji  województwa zachodniopomorskiego”

Sposób naliczania należności za dzierżawę łączy.
Opłata instalacyjna/aktywacyjna oraz inne koszty związane z uruchomieniem i przeniesieniem usług muszą być wliczone w cenę oferty.

Zadanie nr 5 – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do siwz:

(kolumny B i D wypełnia wykonawca we wszystkich pozycjach)

A1 A2 B C D

L.P. Relacja 
Cena abonamentu

miesięcznego
 w zł [brutto]

Czas dzierżawy
łącza 

w miesiącach

Wartość brutto
w zł

 [iloczyn kolumn BxC]

1. KPP Choszczno – PP Bierzwnik
11

2. KPP Choszczno – PP Drawno
11

3. KPP Choszczno – PP Krzęcin
11

4. KPP Choszczno – PP Pełczyce
11

5. KPP Choszczno – PP Recz
11

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia w zł brutto [suma poz. 1÷5]

..................................................                                                                                               .......................................................................................       
                     Miejscowość, data                                                                                                              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                                                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


