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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                                                              Załącznik nr 4.1 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  

Zadanie nr 1 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1      Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  KP Mierzyn 

72-006 Mierzyn, 

        ul. Welecka 2 
 

    

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18             Załącznik nr 4.2 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 
 
\                    
                

             Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 2 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1    PP Mielno 

76-032 Mielno, 

ul. Bol. Chrobrego 10 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                                    Załącznik nr 4.3 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
                                                                                                                              
                                                             

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 3 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Sianów 

76-004 Sianów, ul. 
Łużycka 29 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Polanów 

76-010 Polanów, ul. 
Dworcowa 11 

  

3  PP Bobolice 

76-020 Bobolice, ul. 
Koszalińska 8A 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-3)  

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) 
 

1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18               Załącznik nr 4.4 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
  

 
 
 
                  

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 4 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1   PP Warszów 

76-602 Świnoujście ul. 
Sosnowa 8 

 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.5 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
  

 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 5 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1    KP Czaplinek 

78-550 Czaplinek, ul. 
Drahimska 78 

 

 

 

  

 
 

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) 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.6 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

 

        Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 6 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1   KP Kalisz Pomorski 

78-540 Kalisz 
Pomorski, ul. 
Suchowska 5 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.7 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

               Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 7 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna  
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1    KP Złocieniec 

78-520 Złocieniec, ul. 
5-go Marca 29 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.8 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
  

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 8 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty  złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Wierzchowo 

78-530 Wierzchowo, 
ul. Parkowa 1 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
 
 
 
 
 
 
 



9 

sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18             Załącznik nr 4.9 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 
                    
                                                                                                                     

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 9 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji  4Mbit/s  

dla każdej relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Dobrzany siedziba 
Marianowo 

73-121 Marianowo, 
ul. Mieszka I 6 

 

4 Mbit/s 

  

2  RD Morzyczyn 

73-108 Morzyczyn, ul. 
Szczecińska 29 

  

3  RD Stara Dąbrowa  
73-112 Stara 

Dąbrowa, Stara 
Dąbrowa 71 

  

4  PP Suchań                
73-132 Suchań, ul. 

Pomorska 72 

  

5  PP Chociwel 

73-120 Chociwel, ul. 
Zwycięzców 1 

  

6  PP Dobrzany 

73-130 Dobrzany, ul. 
Staszica 25-37/2 
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7  PP Ińsko 

73-140 Ińsko, Ul. 
Armii Krajowej 18 

  

8  PP Dolice 

73-115 Dolice, ul. 
Ogrodowa 18 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-8)  

 

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.10 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 
 
 

 

          Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 10 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1    KP Karlino 

78-230 Karlino, ul. 
Szymanowskiego 17 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.11 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 
 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 11 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1   PP Tychowo 

78-220 Tychowo, ul. 
Leśna 4 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2- W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.12 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
    
                                                                                                                         
   

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 12 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Bierzwnik 

73-240 Bierzwnik, ul. 
Kopernika 1 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Drawno 

73-220 Drawno, ul. 
Kościuszki 9 

  

3  PP Krzęcin 

73-230 Krzęcin, ul. 
Ogrodowa 10 

  

4  PP Pełczyce 

73-260 Pełczyce, ul. 
Ogrodowa 11 

  

5  PP Recz 

73-210 Recz, ul. 
Ratuszowa 17 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-5)  
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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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.13 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 13 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1   KP Lipiany 

74-240 Lipiany, ul. 
Jedności Narodowej 

54 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                   Załącznik nr 4.14 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 

 

            Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 14 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1   KP Nowogard 

72-200 Nowogard, ul. 
Wojska Polskiego 9 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                      Załącznik nr 4.15 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
                                                                                                                                 
         

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 15 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Stepnica 

72-112 Stepnica, ul. 
Bol. Krzywoustego 8 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Maszewo 

72-130 Maszewo, Plac 
Wolności 2 

  

3      PP Przybiernów       

72-110 Przybiernów, 
ul. Cisowa 3 

 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-3)  

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) 
 

1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.16 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
                    
                                                                                                                      

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 16 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Minimalna 
przepływność 
transmisji 10 

Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  KP Trzebiatów 

72-320 Trzebiatów, ul. 
II Pułku Ułanów 4 

 

 

  

2  KP Rewal 

72-344 Rewal, ul. 
Mickiewicza 21 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-2)  

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.17 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 17 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Płoty 

72-310 Płoty, Pl. 
Konstytucji 3 Maja 1 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.18 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 18 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1     KP Chojna 

74-500 Chojna, ul. 
Roosvelta 1 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                      Załącznik nr 4.19 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 19 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1    PP Widuchowa 

74-120 Widuchowa, 
ul. Grunwaldzka 10 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.20 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
                    
                                                                                                                       

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 20 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej z relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Cedynia 

74-520 Cedynia, ul. 
Bol. Chrobrego 30 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Mieszkowice 

74-505 Mieszkowice, 
Pl. Wolności 9 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-2)  

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.21 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 21 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1   KP Międzyzdroje 

72-500 Międzyzdroje, 
ul. Mickiewicza 14 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.22 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
                
                                                                                                                        
       

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 22 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej z relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna złotych 

brutto x 36 m-cy) 

1  PP Dziwnów 

72-420 Dziwnów, ul. 
Mickiewicza 19 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Golczewo 

72-410 Golczewo, ul. 
Zwycięstwa 25 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-2)  

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.23 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 23 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1   KP Wolin 

72-510 Wolin, ul. 
Gryfitów 1 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.24 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
                    
                                                                                                                         

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 24 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna 

złotych brutto x 36 m-cy) 

1  PP Dygowo 

78-113 Dygowo, ul. 
Kołobrzeska 24 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Rymań 

78-125 Rymań, ul. 
Szkolna 4 

  

3  PP Ustronie Morskie 

78-111 Ustronie 
Morskie, ul. Rolna 2 

  

4  PP Gościno 

78-120 Gościno, ul. 
Lipowa 13 

  

5  PP Dźwirzyno 

78-131 Dźwirzyno ul. 
Wyzwolenia 32 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-5)  
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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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.25 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 25 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1   KP Resko 

72-315 Resko, ul. 
Żeromskiego 6 

 

 

  

 
 

 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.26 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
                                                                                                                      

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 26 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej z relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna 

złotych brutto x 36 m-cy) 

1  PP Dobra 
Nowogardzka 

72-210 Dobra 
Nowogardzka, ul. 
Ofiar Katynia 2 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Węgorzyno 

73-155 Węgorzyno, 
ul. Runowska 45 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-2)  

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czas usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czasu usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18          Załącznik nr 4.27 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 27 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1     KP Darłowo 

76-150 Darłowo, ul. 
Rzemieślnicza 48 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.28 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
                                                                                                                       

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 28 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej z relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna 

złotych brutto x 36 m-cy) 

1  RD Malechowo 

76-142 Malechowo 67 

 

4 Mbit/s 

  

2  RD Postomino 

76-113 Postomino 107 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-2)  

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.29 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 29 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1    KP Borne Sulinowo 

78-449 Borne 
Sulinowo, ul. 

Bolesława Chrobrego 
2 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                      Załącznik nr 4.30 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 
                                                                                                                       

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 30 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej z relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna 

złotych brutto x 36 m-cy) 

1  PP Barwice 

78-460 Barwice, ul. 
Zwycięzców 22 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Biały Bór 

78-425 Biały Bór, ul. 
Słupska 10 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-2)  

 

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) 
 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                            Załącznik nr 4.31 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 31 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1     KP Połczyn Zdrój 

78-320 Połczyn Zdrój, 
ul. Grunwaldzka 36 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.32 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 
 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 32 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1      Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1    RD Sławoborze 

78-314 Sławoborze, 
ul. Lipowa 6 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.33 do siwz/załącznik nr 2 do umowy
                

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 33 

 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1     Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia zgłoszonej 

awarii (min.) 2 

Przepływność 
transmisji        

4 Mbit/s dla 
każdej z relacji 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych brutto 
(opłata miesięczna 

złotych brutto x 36 m-cy) 

1  PP Tuczno 

78-640 Tuczno, ul. 
Wolności 10 

 

4 Mbit/s 

  

2  PP Mirosławiec 

78-650 Mirosławiec, 
ul. Wolności 37 

  

3  PP Człopa 

78-630 Człopa, ul. 
Strzelecka 2 

  

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-3)  

 

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) 
1– Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdej pozycji podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 

 

 

 



37 

sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                Załącznik nr 4.34 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 34 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1       Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1    KP Barlinek 

74-320 Barlinek,     
ul. Ogrodowa 8 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.35 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 35 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1      Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Minimalna przepływność 
transmisji 10 Mbit/s 3 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1     KP Dębno 

74-400 Dębno,  ul. 
Kościuszki 7 

 

 

  

 
 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
3-   W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką 
zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
 
 

 

 



39 

sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18                 Załącznik nr 4.36 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 36 

 
 A B C D E F 

L.P.     Relacja od 1     Relacja do 

Deklarowany czas 
usunięcia 

zgłoszonej awarii 
(min.) 2 

Przepływność transmisji     
4 Mbit/s 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty 
złotych brutto 

(opłata 
miesięczna 

złotych brutto x 
36 m-cy) 

1     PP Kołbaskowo 

72-001 Kołbaskowo 
105 

 

4 Mbit/s 

  

 
 

 

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) 
 
 
1 – Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał relację: KWP Szczecin lub KMP Koszalin. W przypadku gdy Wykonawca nie określi relacji Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. Wprzypadku gdy Zamawiający określi relację inną niż KWP Szczecin lub KMP Koszalin  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
2 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
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sygn. postępowania: ZZ-2380-42/18           Załącznik nr 4.37 do siwz/załącznik nr 2 do umowy 

         Formularz kalkulacji cenowej  
Zadanie nr 37 

 
 A B C D E 

L.P.     Relacja od        Relacja do 
Deklarowany czas 

usunięcia zgłoszonej 
awarii (min.) 1 

Opłata miesięczna 
złotych brutto 

Cena oferty złotych 
brutto 

(opłata miesięczna 
złotych brutto x 36 m-

cy) 

1   KWP Szczecin, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 SWW POLMOS S.A. , 70-382 Szczecin ul. 
Jagiellońska 63/64 

   

2  KWP Szczecin, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 74-100 RTCN Kołowo   

3  KWP Szczecin, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 71-667 Szczecin ul. Czcibora 18   

4 KWP Szczecin, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 71-666 Szczecin ul. Pasterska 24   

5 KMP Koszalin, 75-009 Koszalin, ul. Słowackiego 11 RTCN Góra Chełmska  75-438 Koszalin ul. Słupska 14   

6 KMP Koszalin, 75-009 Koszalin, ul. Słowackiego 11 RTCN Góra Chełmska  75-438 Koszalin ul. Słupska 14   

7 KMP Koszalin, 75-009 Koszalin, ul. Słowackiego 11 75-453 Koszalin ul. Śniadeckich 2   

8 KPP Łobez, 73-150 Łobez ul. Wojska Polskiego 2 73- 150 Łobez – Dalno 21A   

9 KPP Pyrzyce, 74-200 Pyrzyce ul. Kościuszki 24 Pyrzyce Urząd Miasta i Gminy, 74-200 Pyrzyce pl. 
Ratuszowy 1 

  

10 KPP Stargard, 73-110 Stargard ul. Warszawska 29 73-110 Stargard Oś. Zachód 2A/H24   

11 KP Tuczno, 78-640 Tuczno ul. Wolności 10 Tuczno Urząd Miasta 78-640 Tuczno ul. Wolności 6   

Całkowita cena oferty złotych brutto (suma pozycji 1-11)  
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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) 
 
 
1 - W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie 
do oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
 

 
 


