
Załącznik nr 6.1 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 1

Komenda
Wojewódzka Policji

w Szczecinie
70-515 Szczecin
ul. Małopolska 47

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena ofertowa  za
1 minutę

połączenia dla
danego rodzaju

połączeń

Koszt
całkowit

y dla
danego
rodzaju
połącze

ń.
Ilość

minut x
cena

jednostk
owa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

strefowe i międzystrefowe 17246

do sieci komórkowych 11269

międzynarodowe 249

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki(min.).................................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.2 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 2

Komenda Miejska Policji
w Świnoujściu

72-600 Świnoujście,
ul. Krzywoustego 2a

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 214

do sieci komórkowych 340

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.3 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 3

Komenda Miejska Policji
w Koszalinie

75-009 Koszalin,
ul. Słowackiego 11

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 3467

do sieci komórkowych 1367

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.4 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 4

Komenda Powiatowa Policji
w Białogardzie

78-200 Białogard,
ul. Staromiejska 35

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 402

do sieci komórkowych 461

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.5 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 5

Komenda Powiatowa Policji
w Choszcznie

73-200 Choszczno,
ul. Boh. Warszawy 7C

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 1215

do sieci komórkowych 1223

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.6 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 6

Komenda Powiatowa Policji
w Drawsku Pomorskim
78-500 Drawsko Pom.
ul. Obr. Westerplatte 3

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 425

do sieci komórkowych 572

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.7 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 7

Komenda Powiatowa Policji
w Goleniowie

72-100 Goleniów,
Maszewska 9

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 2869

do sieci komórkowych 1806

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.8 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 8

Komenda Powiatowa Policji
w Gryficach

72-300 Gryfice,
ul. Mickiewicza 19

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 751

do sieci komórkowych 550

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.9 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 9

Komenda Powiatowa Policji
w Gryfinie

74-100 Gryfino,
ul. Grunwaldzka 9

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 2253

do sieci komórkowych 1733

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.10 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 10

Komenda Powiatowa Policji
w Kamieniu Pom.

72-400 Kamień Pomorski,
ul. Żwirki i Wigury 2

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 376

do sieci komórkowych 499

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.11 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 11

Komenda Powiatowa Policji
w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg,
ul. Kilińskiego 20

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 573

do sieci komórkowych 997

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.12 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 12

Komenda Powiatowa Policji
w Łobzie

73-300 Łobez,
ul. Wojska Polskiego 2

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 272

do sieci komórkowych 224

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.13 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 13

Komenda Powiatowa Policji
w Myśliborzu

74-300 Myślibórz,
ul. Marszałka Piłsudskiego 4

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 2598

do sieci komórkowych 2259

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.14 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 14

Komenda Powiatowa Policji
w Policach

72-010 Police,
ul. Kasprowicza 3

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 1952

do sieci komórkowych 1779

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.15 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 15

Komenda Powiatowa Policji
w Pyrzycach

74-200 Pyrzyce,
ul. Kościuszki 24

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 830

do sieci komórkowych 1118

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.16 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 16

Komenda Powiatowa Policji
w Sławnie

76-100 Sławno,
ul. Gdańska 2

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 246

do sieci komórkowych 198

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.17 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 17

Komisariat Policji
w Darłowie

76-150 Darłowo
ul. Rzemieślnicza 48

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 91

do sieci komórkowych 98

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.18 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 18

Komenda Powiatowa Policji
w Stargardzie Szcz.

73-110 Stargard Szczeciński,
ul. Warszawska 29

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 2824

do sieci komórkowych 2757

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.19 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 19

Komenda Powiatowa Policji
w Szczecinku

78-400 Szczecinek,
ul. Polna 25

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 1994

do sieci komórkowych 3580

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.20 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 20

Komenda Powiatowa Policji
w Świdwinie

78-300 Świdwin,
ul. Wojska

Polskiego 18a

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 321

do sieci komórkowych 474

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6.21 do siwz

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 21

Komenda Powiatowa Policji
w Wałczu

78-600 Wałcz,
ul. Kościuszki 33

Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie
trwania umowy. 

Ilość minut wyliczono na podstawie średniego
miesięcznego czasu trwania połączeń w min.
przemnożonego przez 14. /deklarowany czas

usunięcia zgłoszonej usterki

Cena
ofertowa  za

1 minutę
połączenia
dla danego

rodzaju
połączeń

Koszt
całkowity dla

danego
rodzaju

połączeń.
Ilość minut x

cena
jednostkowa

Łączny koszt
wszystkich
rodzajów
połączeń

rodzaj połączenia [min] zł. brutto zł. brutto zł. brutto

Strefowe i międzystrefowe 350

do sieci komórkowych 827

deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (min.).................................................................

Oświadczamy,  ze  oferowane  przez  nas  ceny  ofertowe  zawierają  wszelkie  koszty  niezbędne  do
wykonania zamówienia.

 ...........................................                  .................................................................................
Miejscowość, data                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
                                         w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto
	Gwarantowana minimalna ilość minut w okresie trwania umowy.
	Ilość minut wyliczono na podstawie średniego miesięcznego czasu trwania połączeń w min. przemnożonego przez 14. /deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki
	Cena ofertowa za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń
	Łączny koszt wszystkich rodzajów połączeń
	rodzaj połączenia
	[min]
	zł. brutto
	zł. brutto
	zł. brutto

