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Załącznik nr 4.1 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 1 

 
Komenda 

Wojewódzka Policji 
w Szczecinie 

70-515 Szczecin 
ul. Małopolska 47 

 
   I. Zamówienie gwarantowane: 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
22740 

  

 do sieci komórkowych 
14522 

  

międzynarodowe do krajów UE 
251 

  

 
   II. Zamówienie w ramach prawa opcji: 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 minutę 
połączenia dla danego 

rodzaju połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

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

do sieci stacjonarnych 
272880 

  

do sieci komórkowych 
174264 

  

międzynarodowe do krajów UE 
3012 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu kwoty umownej w ramach zamówienia gwarantowanego, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz 

zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
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Załącznik nr 4.2 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

   Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 2 

 

Komenda Miejska Policji 
w Świnoujściu 

72-600 Świnoujście 
ul. Krzywouste 2A 

 
I. Zamówienie gwarantowane: 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego 
rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
622 

  

 

do sieci komórkowych 
890 

  

 
 II. Zamówienie w ramach prawa opcji:                                                       
                                                              

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
7464 

  

do sieci komórkowych 
10680 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

 oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
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Załącznik nr 4.3 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

                    Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 3 
 

Komenda Miejska Policji 
w Koszalinie 

75-009 Koszalin 
ul. Słowackiego 11 

 
   I. Zamówienie gwarantowane: 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego 
rodzaju 

połączeń** 

 Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
5322 

  

 

do sieci komórkowych 
4116 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:       
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
63864 

  

do sieci komórkowych 
49392 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
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Załącznik nr 4.4 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 4 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Białogardzie 
78-200 Białogard 

ul. Staromiejska 35 
 

   I. Zamówienie gwarantowane: 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

 Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
870 

  

 

do sieci komórkowych 
1173 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
10440 

  

do sieci komórkowych 
14088 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 min.) :.......................................................... 

 
Oświadczamy, ze oferowane przez nas ceny ofertowe zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia. 
Zamawiający planuje w czerwcu 2019 roku, przeniesienie siedziby  Komendy Powiatowej w Białogardzie 
do nowej lokalizacji przy ul. Kołobrzeskiej nr działki 1/9, 2/2 oraz 3/3. 
 
 
 
 ...........................................                  .................................................................................
 Miejscowość, data                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

                                            w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 4.5 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 5 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Choszcznie 
73-200 Choszczno 

ul. Boh. Warszawy 7C 
 

   I. Zamówienia gwarantowane. 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego 
rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
157 

  

 

do sieci komórkowych 
998 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
1896 

  

do sieci komórkowych 
11976 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
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Załącznik nr 4.6 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 6 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Drawsku Pomorskim 
78-500 Drawsko Pomorskie 

ul. Obrońców  Westerplatte 3 
 

   I. Zamówienia gwarantowane. 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

 Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
806 

  

 

do sieci komórkowych 
1833 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:      
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
9672 

  

do sieci komórkowych 
22008 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
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Załącznik nr 4.7 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 7 
 

Komenda Powiatowa Policji 
w Goleniowie 

72-100 Goleniów 
Maszewska 9 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

 Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego 
rodzaju 

połączeń** 

 Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
1380 

  

 

do sieci komórkowych 
1473 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
16560 

  

do sieci komórkowych 
17688 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
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Załącznik nr 4.8 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 8 
 

Komenda Powiatowa Policji 
w Gryficach 

72-300 Gryfice 
ul. Mickiewicza 19 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń)/ 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
700 

  

 

do sieci komórkowych 
1569 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
8400 

  

do sieci komórkowych 
18840 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.     
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.9 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 9 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Gryfinie 
74-100 Gryfino 
ul. Policyjna 2 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
907 

  

 

do sieci komórkowych 
1147 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
10896 

  

do sieci komórkowych 
13776 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.10 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 10 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Kamieniu Pomorskim 
72-400 Kamień Pomorski 

ul. Żwirki i Wigury 2 
 

   I. Zamówienia gwarantowane. 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
850 

  

 

do sieci komórkowych 
1075 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
10200 

  

do sieci komórkowych 
12912 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.11 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 11 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Kołobrzegu 
78-100 Kołobrzeg 
ul. Kilińskiego 20 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
1962 

  

 

do sieci komórkowych 
2623 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
23544 

  

do sieci komórkowych 
31488 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.12 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 12 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Łobzie 
73-150 Łobez 

ul. Wojska Polskiego 2 
 

   I. Zamówienia gwarantowane. 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
756 

  

 

do sieci komórkowych 
607 

  

 

II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
9072 

  

do sieci komórkowych 
7296 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.13 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 13 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Myśliborzu 
74-300 Myślibórz 
ul. Łużycka 21A  

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
894 

  

 

do sieci komórkowych 
1486 

  

 

II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
10728 

  

do sieci komórkowych 
17832 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.14 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 14 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Policach 
72-010 Police 

ul. Kasprowicza 3 
 

   I. Zamówienia gwarantowane. 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego 
rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
919 

  

 

do sieci komórkowych 
661 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
11040 

  

do sieci komórkowych 
7944 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.15 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 15 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Pyrzycach 
74-200 Pyrzyce 
ul. Kościuszki 24 

 
I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
619 

  

 

do sieci komórkowych 
901 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
7440 

  

do sieci komórkowych 
10824 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.16 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 
Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 16 

 
Komenda Powiatowa Policji 

w Sławnie 
76-100 Sławno 
ul. Gdańska 2 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
775 

  

 

do sieci komórkowych 
807 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
9312 

  

do sieci komórkowych 
9696 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 

17 

Załącznik nr 4.17 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 17 
 

Komisariat Policji 
w Darłowie 

76-150 Darłowo 
ul. Rzemieślnicza 48 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
76 

  

 

do sieci komórkowych 
653 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
912 

  

do sieci komórkowych 
7848 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.18 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 18 
 

Komenda Powiatowa Policji 
w Stargardzie 

73-110 Stargard 
ul. Warszawska 29 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
2465 

  

 

do sieci komórkowych 
3402 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
29592 

  

do sieci komórkowych 
40824 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz 

zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 

19 

Załącznik nr 4.19 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 19 
 

Komenda Powiatowa Policji 
w Szczecinku 

78-400 Szczecinek 
ul. Polna 25 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
369 

  

 

do sieci komórkowych 
1570 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
4440 

  

do sieci komórkowych 
18840 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.20 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 20 
 

Komenda Powiatowa Policji 
w Świdwinie 

78-300 Świdwin 
ul. Wojska 

Polskiego 18a 
 

   I. Zamówienia gwarantowane. 
 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
1031 

  

 

do sieci komórkowych 
1127 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     
 

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
12384 

  

do sieci komórkowych 
13536 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego 

oraz zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 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) 
 
 



sygn. postępowania: ZZ-2380-16/18 
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Załącznik nr 4.21 do siwz/ 
załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz cenowy i jakościowy dla zadania nr 21 
 

Komenda Powiatowa Policji 
w Wałczu 

78-600 Wałcz 
ul. Kościuszki 33 

 
   I. Zamówienia gwarantowane. 

Miesięczna średnia ilość minut w okresie 
trwania umowy (ilość minut wyliczono na 
podstawie średniego miesięcznego czasu 

trwania połączeń) 

Cena ofertowa  
za 1 minutę 

połączenia dla 
danego rodzaju 

połączeń** 

Całkowita 
wartość dla 

danego rodzaju 
połączeń. 

Ilość minut x cena 
jednostkowa x 24 

Łączna wartość 
dla wszystkich 

rodzajów 
połączeń 

 

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

do sieci stacjonarnych 
688 

  

 

do sieci komórkowych 
1566 

  

 
II. Zamówienie w ramach prawa opcji:     

Ilość minut * 

Cena ofertowa  za 1 
minutę połączenia 
dla danego rodzaju 

połączeń** 

Łączna wartość dla 
wszystkich rodzajów 

połączeń 

rodzaj połączenia [min] zł. brutto Zł brutto 

do sieci stacjonarnych 
8256 

  

do sieci komórkowych 
18792 

  

 
* Zadeklarowana w formularzu ilość minut jest to maksymalna ilość jaką Zamawiający zamierza wykorzystać po 
wyczerpaniu  środków finansowych na zadanie gwarantowane, jednak nie później niż do upływu terminu 
obowiązywania umowy, tj. do dnia  31.03.2020r. 
** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za minutę połączenia do czterech miejsc po przecinku. W przypadku 
podania ceny jednostkowej w większej ilości miejsc niż cztery po przecinku Zamawiający zaokrągli do czterech 
miejsc po przecinku stosując podstawowe zasady matematyczne. Pozostałe wyliczone wartości należy podać 
do dwóch miejsc po przecinku.   
 
III. Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki dotyczy zamówienia gwarantowanego oraz 

zamówienia w ramach prawa opcji (nie dłuższy niż 480 min.) :.......................................................... 

 
Oświadczamy, ze oferowane przez nas ceny ofertowe zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia. 
 
Zamawiający planuje w marzec/kwiecień 2019 roku, przeniesienie siedziby  Komendy Powiatowej w Wałczu do 
nowej lokalizacji przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego obręb Wałcz 0001 nr działki 5118/1, 5118/11, 5642/77 
do końca  marca 2020 roku. 
 

 

 

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

                                            w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 


