
Załącznik nr 4 do siwz dla zadania nr 1 
 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ  
 

Usługi telefonii komórkowej i aparaty telefoniczne     

I. ABONAMENTY. 

PAKIET / ABONAMENT Ilość  

Cena jednego 
miesięcznego 

pakietu/ 
abonamentu 
brutto w zł. 

Czas trwania 
umowy 

[w miesiącach] 

Wartość pakietów/ abonamentów 
brutto w zł. w okresie 24 m-cy  

[kol. 2x3x4]  

1 2 3 4 5 

Pakiet kwotowy "P1" 127  24  

Pakiet kwotowy “P2” 934  24  

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETÓW/ABONAMENTÓW:  

II. URZĄDZENIA. 

Urządzenia 
Nazwa i typ oferowanego 

urządzenia 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
urządzenia 
brutto w zł. 

Wartość urządzeń 
brutto w zł. 
[kol. 3x4] 

1 2 3 4 5 

Aparat telefonii komórkowej “T1” 
wraz z akcesoriami   

 2   

Aparat telefonii komórkowej “T2” 
wraz z akcesoriami   

 110   

Aparat telefonii komórkowej “T3”  934   
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO  URZĄDZEŃ:  

Cena oferty brutto wynosi: ( I. wartość abonamentów + II. wartość urządzeń)…....................………  

 

 

Okres gwarancji na telefony wynosi (miesięcy): ....................................................(min. 24 miesiące) 

 

 

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: 
W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania produktu 

równoważnego, poprzez załączenie dowodów potwierdzających parametry techniczne oferowanego sprzętu, 

poprzez odpowiednie (jeżeli dotyczy) wskazanie, (podanie), tj. co najmniej nazwy producenta i produktu 

oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego, wraz z identyfikatorem odpowiedniego komponentu 

oraz potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z „Minimalnymi 
parametrami technicznymi dla komórkowych aparatów telefonicznych” (Załącznik nr 1A, 1B,1C do OPZ 
dla zadania nr 1), tj. poprzez sformułowanie słowne (oświadczenie), np. „spełnia”, „nie spełnia. 

Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi. 
Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt o parametrach i 

wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w przedmiotowej specyfikacji 

technicznej, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi w posiadaniu 

Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów 



związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada 

wszystkie funkcjonalności określone w odpowiednim do przedmiotu „Minimalnymi parametrami 
technicznymi dla komórkowych aparatów telefonicznych” (Załącznik nr 1A, 1B,1C do OPZ dla zadania 
nr 1). 
 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) powyższe produkty, tj. wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, tj. spełniają wymogi niezbędne do 

oznaczenia produktów znakiem CE, 

2) oferowane produkty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane; 

3) oferowane produkty nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, 

4) wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

5) przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 

lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 z 2004r. poz. 1800 z późn. zm.). 

 

 

 

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

      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 

 
     


