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Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.9.2017
Strona 4 z 5
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Regon:	 NIP:	
Tel	 Fax	
Adres do korespondencji	
Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko): …………………………………………………………………………………….

Tel 		e-mail 	


Nawiązując do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego VoIP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”
oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na warunkach i w zakresie określonym w postanowieniach ogólnych umowy, według następujących stawek:

dla Części nr I - Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59

Lp.
Rodzaj usługi
Cena jednostkowa netto miesięczna za abonament (zł)
Wartość podatku VAT (zł)
Cena jednostkowa brutto (zł)
C + D
Wartość brutto
łączna za cały okres obowiązywania umowy (zł)
(wartość z kolumny E należy pomnożyć przez 36 miesięcy)
A
B
C
D
E
F
1.
Abonament miesięczny za dostęp do Internetu o przepustowości: 50 Mbps download i 10 Mbps upload. Łącze asymetryczne;
5 adresów IP





Oferowana przepustowość łącza w kanale download (pobieranie) (min. 50 Mbps)* ……………… Mbps


dla Części nr II - Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59

Lp.
Rodzaj usługi
Cena jednostkowa netto miesięczna za abonament (zł)
Wartość podatku VAT (zł)
Cena jednostkowa brutto (zł)
C + D
Wartość brutto
łączna za cały okres obowiązywania umowy (zł)
(wartość z kolumny E należy pomnożyć przez 36 miesięcy)
A
B
C
D
E
F
1.
Abonament miesięczny za dostęp do Internetu o przepustowości: 50 Mbps download i 10 Mbps upload. Łącze asymetryczne;
5 adresów IP;
zapewnienie 2 analogowych numerów telefonicznych na potrzeby sygnalizacji p-poż;





Oferowana przepustowość łącza w kanale download (pobieranie) (min. 50 Mbps)* ……………… Mbps

dla Części nr III - Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Matejki 59.
Lp.
Rodzaj usługi

Oferowana szybkość symetrycznego łącza Internetowego  (Mbps)
Szacunkowy miesięczny czas
połączeń w minutach
Cena jednostkowa netto
miesięczna za abonament (zł)
Cena jednostkowa netto za minutę połączenia (zł)
Cena netto za minuty połączeń (zł) (wartość z kolumny F należy pomnożyć przez liczbę szacunkowych minut z kolumny D)
Wartość podatku VAT (zł)
Cena jednostkowa brutto (zł)
(do wartości poszczególnego wiersza
kolumny H należy dodać odpowiednio wartości poszczególnych wierszy kolumny E i G)
Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy (zł)
(wartość poszczególnych wierszy z kolumny I należy pomnożyć przez 35 miesięcy)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1.
Abonament miesięczny za dostęp do Internetu min. 100/100 Mbps (łącze symetryczne)
..… / ……****

X


X

X



2.
Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego (centrali)

X

X


X

X



3.
Łączny miesięczny abonament
za łącze SIP Trunk 60 kanałów rozmównych

X

X


X

X



4.
Połączenia lokalne, międzystrefowe (międzymiastowe) do wszystkich operatorów
X
3000
X





5.
Połączenia na telefony komórkowe do wszystkich operatorów
X
3000
X





6.
Połączenia międzynarodowe stacjonarne
X
60
X





7.
Połączenia do biura numerów + infolinie
X
60
X





8.
RAZEM

co łącznie stanowi maksymalną cenę brutto: ……………………………………. zł (poz. 8., kolumna I powyższej tabeli) (słownie: …………………………………………………………………………………………………..…. złotych …………………….. /100)
w tym podatek VAT: ……….%

Oświadczenia Wykonawcy:
1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załączonymi do niej dokumentami. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
2.	Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią dołączonej umowy i akceptujemy ją bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.	Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.
4.	Oferujemy świadczenie usług do dnia:
	dla części I i II - 30.09.2020r.
	dla części III – 31.07.2020r.

5.	Oświadczamy, że termin uruchomienia usługi będzie zgodny z terminem określonym w OPZ dla każdej Części Zamówienia, dla której składamy ofertę.
6.	Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
7.	Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami** / przewidujemy powierzyć podwykonawcom** 

Lp.
Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawcę
Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp
1.
2.
3.







UWAGA: Zamawiający żąda, aby w przypadku podwykonawstwa, na które zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich kolumn, tj. 1, 2 i 3 powyższej tabeli.
Natomiast w przypadku powierzenia podwykonawstwa, ale nie powoływania się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tylko kolumny nr 1 i 2 powyższej tabeli.
8.	Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.
9.	Oświadczam, że formularz ofertowy oraz wszelkie załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach od	do	
(Wykonawca w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy postąpić zgodnie z zapisami Rozdziału 10 pkt. 10.1.8 SIWZ).
10.	Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:
- nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**,
- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie wartości:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….** Zamawiający informuje, że dla Części 1 i 2, Oferowana przepustowość łącza w kanale download (pobieranie) (min. 50 Mbps) jest jednym z kryteriów wyboru korzystniejszej oferty.
**niepotrzebne skreślić*
(należy wykazać nazwę (rodzaj towaru) usług, których dostawa) świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

11.	Oświadczam/y, że jestem**/nie jestem** mikro**/małym**/średnim** przedsiębiorcą**** Zgodnie z art. 2 załącznika I do  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
**** - Zamawiający informuje, że dla Części 3, Oferowana szybkość symetrycznego łącza Internetowego (Mbps) jest jednym z kryteriów wyboru korzystniejszej oferty. Oferowaną szybkość należy wpisać w poz. 1, kolumna C tabeli. Dopuszczalne wartości muszą być większe lub równe 100 i muszą być wielokrotnością 50. W przypadku, gdy pole pozostanie bez wypełnienia, przyjmuje się, że oferowana szybkość to 100/100 Mbps. Punktacja dla tego kryterium przedstawia się następująco: 
	100/100 Mbps - 0 pkt
	150/150 Mbps - 10 pkt
	200/200 Mbps - 20 pkt
	250/250 Mbps - 30 pkt
	300/300 i więcej Mbps - 40 pkt**




……………………………….., dn. …………………………			………………………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



 


