
Nr sprawy 265/BŁiI/07/EJ   1  

Załącznik nr 6 
 

 

.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na  
„dostawę i instalację sprzętu radiokomunikacyjnego na potrzeby wymiany 
informacji z zakresu Schenge n drogą radiowa w ramach projektu Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego nr NMF05.PL0087” prowadzonego w  trybie 
przetargu nieograniczonego - sprawa nr  265/BŁiI/07/EJ 
 
 
1. Pełna nazwa Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Adres, nr telefonu, nr faksu 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Imiona, nazwiska osoby/osób upowaŜnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy 
…………………………………........................................................................................ 
 
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

SIWZ. 
 
5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
5.1.  z zakresu Części nr 1 za: 
 
*łączną wartość netto …………………… złotych 
(słownie:…………………………………………….)  
w tym etap nr I:..........................................złotych 
w tym etap nr II:..........................................złotych 
 
łączną wartość  brutto ………………… .złotych 
(słownie:…………………………………………….) 
w tym etap nr I:..........................................złotych 
w tym etap nr II:..........................................złotych 
 
w tym: 
 
L.p. Przedmiot zamówienia  Ilość  Cena 

jednostkowa 
brutto  
(w zł) 

Wartość brutto 
(w zł) 
 
(ilość x cena 
jedn. brutto) 

1 Radiotelefony (stacje) bazowe  100 kpl.   
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2 Zestawy do programowania i 
strojenia radiotelefonów (stacji) 
bazowych wraz z niezbędną 
dokumentacją serwisową (w tym 
w kaŜdym zestawie laptop 
z zainstalowanym 
oprogramowaniem systemowym 
i oprogramowaniem do 
programowania  i strojenia stacji 
bazowej); 

6 kpl   

3 Szkolenie 14 osób  
4 Konserwacja, ekspertyza masztów i  instalacje antenowe  
 
Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w części nr 1 w wysokości: 

a) gwarancja na radiotelefony –      ............. miesięcy   (min. 36 miesięcy), 
b) gwarancja na komputery przenośne - ..........miesięcy  (min. 24 miesiące), 
c) gwarancja na akumulatory -  .................. miesięcy (min. 12  miesięcy), 
d) gwarancja na wykonaną konserwację masztów i instalacje antenowe oraz 

montaŜ urządzeń  -      ......... miesięcy     (min. 12 miesięcy), 
 
5.2. z zakresu Części nr 2 za: 
 
*łączną wartość netto …………………… złotych 
(słownie:…………………………………………….) 
łączną wartość  brutto ………………… .złotych 
(słownie:…………………………………………….) 
 w tym: 
 
L.p. Przedmiot zamówienia  Ilość  Cena 

jednostkowa 
brutto  
(w zł) 

Wartość brutto 
(w zł) 
 
(ilość x cena 
jedn. brutto) 

1 Radiotelefony  przewoźne 1000 kpl.   
2 Zestawy do programowania i 

strojenia radiotelefonów 
przewoźnych wraz z 
niezbędną dokumentacją 
serwisową 

6 kpl   

3 Szkolenie 14 osób  
 
 
Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w Części nr 2 w 
wysokości: 
a) gwarancja na radiotelefony –      ............. miesięcy   (min. 36 miesięcy), 
b) gwarancja na akumulatory -  .................. miesięcy (min. 12 miesięcy), 
 
 
5.3. z zakresu Części nr 3 za: 
 
*łączną wartość netto …………………… złotych 
(słownie:…………………………………………….) 
łączną wartość  brutto ………………… .złotych 
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(słownie:…………………………………………….) 
w tym: 
 
L.p. Przedmiot zamówienia  Ilość  Cena 

jednostkowa 
brutto  
(w zł) 

Wartość brutto 
(w zł) 
 
(ilość x cena 
jedn. brutto) 

1 Radiotelefony  noszone 2600 kpl.   
2 Ładowarki jednopozycyjne 420  kpl.   
3 Ładowarki 

wielostanowiskowe (min. 5 
stanowisk) 

420 kpl.   

4 Ładowarki 
wielostanowiskowe (min.5 
stanowisk)  z funkcją 
regeneracji akumulatorów 

12 kpl.   

5 Zestawy do programowania i 
strojenia radiotelefonów 
noszonych wraz z niezbędną 
dokumentacją serwisową 

6 zestawów   

6 Szkolenie 14 osób  
 
 
Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w części nr 3 w wysokości: 
a) gwarancja na radiotelefony –      ............. miesięcy   (min. 36 miesięcy), 
b) gwarancja na akumulatory -  .................. miesięcy (min. 12 miesięcy), 
 
5.4. z zakresu Części nr 4 za: 
 
*łączną wartość netto …………………… złotych 
(słownie:…………………………………………….)  
w tym etap nr I:..........................................złotych 
w tym etap nr II:..........................................złotych 
 
łączną wartość  brutto ………………… .złotych 
(słownie:…………………………………………….) 
w tym etap nr I:..........................................złotych 
w tym etap nr II:..........................................złotych 
 
zgodnie z poniŜszą kalkulacją: 
 
L.p. Przedmiot zamówienia  Ilość  Cena 

jednostkowa 
brutto  
(w zł) 

Wartość brutto 
(w zł) 
 
(ilość x cena 
jedn. brutto) 

1 Radiotelefony (stacje) 
retransmisyjne  

20 kpl.   

2 Zestawy do programowania i 
strojenia radiotelefonów (stacji) 
retransmisyjnych wraz z 
niezbędną dokumentacją 
serwisową ((w tym w kaŜdym 

6  kpl.   



Nr sprawy 265/BŁiI/07/EJ   4  

zestawie laptop z zainstalowanym 
oprogramowaniem systemowym i 
oprogramowaniem do 
programowania i strojenia stacji); 

3 Ekspertyza, konserwacja 
masztów, instalacje antenowe 

12 kpl.   

4 Szkolenie 14 osób  
 
 
Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w części nr 4 w wysokości: 
 
a) gwarancja na radiotelefony –      ............. miesięcy   (min. 36 miesięcy), 
b) gwarancja na komputery przenośne - ..........miesięcy  (min. 24 miesiące), 
c) gwarancja na akumulatory -  .................. miesięcy (min. 12 miesięcy), 
d) gwarancja na wykonaną konserwację masztów i instalacje antenowe oraz montaŜ 

urządzeń  -      ......... miesięcy     (min. 12 miesięcy), 
 
 
6. Potwierdzamy wykonanie dostawy w terminie wskazanym w  rozdziale V 

niniejszej specyfikacji. 
 
7. Akceptujemy warunki serwisowe i gwarancyjne oraz zasady odbioru określone w 

załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. 
 
8. Akceptujemy wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ 

rozdział 2.2 ,,Wymagania montaŜowo-instalacyjne” ( dot. wyłącznie wykonawców 
składających  ofertę na część nr 1 i/lub część nr 4). 

 
9. Akceptujemy wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ 

rozdział  2.3 ,,Wymagania niefunkcjonalne”, w tym wymagania w zakresie 
dokumentacji technicznej, szkoleń, oznaczenia dostarczonych urządzeń oraz 
wymagania dot. pracy z urządzeniem maskującym korespondencję głosową. 

 
10. Akceptujemy warunki określone w  projekcie umowy (załącznik nr 7a do SIWZ 

dla części nr 1 oraz części nr 4, załącznik nr 7b do SIWZ dla części nr 2 i 3). 
 
11. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferowane radiotelefony spełniają wymagania 

środowiskowe i klimatyczne w zakresie wymaganych zakresów temperaturowych 
i normy ETSI. 

 
12. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 
 
13. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w dokumentacji  oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
14. Oświadczamy, Ŝe następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcy (om):.................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
(w przypadku nie złoŜenia powyŜszego oświadczenia, Zamawiający uzna, Ŝe 
Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa). 
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15. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z 
przepisami prawa kraju Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość 
sprawdzenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, uprawnień osób 
wykonujących przedmiot zamówienia. 
 
16. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed naruszeniem 
praw autorskich i tp., które moŜe wyniknąć na skutek uŜytkowania w Polsce 
zakupionego sprzętu i oprogramowania. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część niniejszej 
oferty są: 
 

1) Tabela Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia 
2)  ……………………………………… 
3)  ……………………………………… 
4) ………………………………………. 
5)  ……………………………………… 
6) ………………………………………. 
7) ………………………………………. 

 
 
 
 
………………….., dn……………                 …………………………….. …………… 
                                                          podpis osoby (osób)upowaŜnionej do występowania w imieniu  
  Wykonawcy (poŜądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka 
   z imieniem i nazwiskiem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


