
Załącznik nr 2 
 

………………………………………………….                 
                  pieczęć Wykonawcy     

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….   

Adres poczty elektronicznej: ................................................   

Numer telefonu: ....................................................................   

Numer faksu:  .......................................................................  

Numer REGON: .................................................................. 

Numer NIP: ......................................................................... 

Numer KRS: ......................................................................... 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr AG.230.3.2018 dotyczące  świadczenia usług: 
1. telekomunikacyjnych – dostęp do internetu, 
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna, 
3. Świadczenie usługi Firewall sprzętowy do 150 użytkowników na potrzeby 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.  
 
 
 

Lp. 
Rodzaj 

połączenia/abonament Jedn. 
Cena 

netto [zł] 
Ilość za 1 

m-c 

Ilość 
miesięcy 

[zł] 

Wartość 
netto 

podatek 
VAT 

Wartość 
brutto [zł] 

a b c d e f  
g = d x e x 

f 
h = g x 

stawka VAT 
i = g+h 

1. 
Dostęp do Internetu: 
Łącze asymetryczne 

1 m-c 
 

 20  szt. 12 

   

2. 
Opłata stała za linie 
PSTN  

1 m-c  25 szt. 12 
   

3. 
Opłata stała za  linie 
ISDN BRA  

1 m-c  6  szt. 12 
   

5. 
Dostęp do Internetu: 
Łącze symetryczne 

1 m-c  1 szt. 12 
   

6. Firewall 1 m-c  1 szt. 12 
   

RAZEM (1÷6) 
   

7. 
opłata stała za 
bezpłatne połączenia 
pomiędzy numerami 

1 m-c  200 szt.  
   

8. 
Połączenia lokalne i 
strefowe 

1 min. 
poł. 

 4000 min.  
   



9. 
Połączenia 
międzystrefowe 

1 min. 
poł. 

 3000min.  
   

10. 
Połączenia 
międzynarodowe do 
krajów UE – I strefa 

1 min. 
poł. 

 30 min.  
   

11. 
Połączenia do sieci 
komórkowych                            

1 min. 
poł. 

 2000 min.  
   

RAZEM (7÷11) 
 

  

12. Opłaty jednorazowe 
 

  

OGÓŁEM (1÷12) 
 

  

 
 oferujemy realizację zamówienia za cenę: 
 
Cena netto.................................................... zł. 

(słownie: ....................................................................................................................................). 

Należny podatek VAT (….…%) ……………………..... zł. 

Cena brutto...................................................zł.  

(słownie: ....................................................................................................................................). 

(DODATKOWE KRYTERIA) ……………………………….. 
 
Oświadczam (y), że: 
1. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte, 
2. pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

ww. zamówienia, 
3. uważamy się za związanych z ofertą przez okres……………………..dni, 
4. powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług, 
5. miejscem dostawy będzie……………………………………………………..., 
6. przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od 

wad, w tym fizycznych: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 
7. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 
8. gwarantujemy stałą cenę przez cały okres trwania umowy, 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są (*): 

 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej      
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  
b) pełnomocnictwo,  

c) .................................................... 

(*niepotrzebne skreślić) 

 
………………………………………             .........................................................................
  
                 miejscowość, data                                                                   podpis Wykonawcy               



 
 
 
 
 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych        
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (  tzw. 
RODO ) moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu ofertowym w celu 
uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego: AG.230.3.2018.  
 
 
………………………                                                                ………………………………... 
      miejscowość, data                                                                                                     podpis Wykonawcy 
 
 
 
2.  Oświadczam, że zostałem /am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu      
do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie              
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 
 
……………………….                                                                ……………………………….  
       miejscowość, data                                                                                                      podpis Wykonawcy 
 


