
 

Warszawa, dnia .......................................  

…………………………………………….. 

...............................................................  

(nazwa i adres Wykonawcy) 

  

FORMULARZ OFERTY 

  

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:  

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy mieszczącego się przy                               

ul. Dembińskiego 3, w tym dla placówek Ośrodka, tj.: Żoliborskiego Centrum Integracji 

i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8, Domu Seniora „Piękny Brzeg” przy 

ul. Popiełuszki 16 oraz Składnicy akt przy ul Krasińskiego 8 w okresie od 01.12.2020 

r. do 30.11.2022 r.  

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem,                  

za cenę: 

 

lp Numer 

zakończenia 

sieci/zakres 

numeracji 

Lokalizacja 

(adres 

instalacji) 

Rodzaj 

usługi 

Termin 

rozpoczęcia 

świadczenia 

usługi 

Miesięczna 

opłata 

abonamentowa 

(brutto) 

Uwagi 

1 22 56 92 800 

(5692801 – 

5692899) 

01-644 

Warszawa ul. 

Dembińskiego 3 

ISDN 01.12.2020 
  

2 22 833 64 24 01-644 

Warszawa ul. 

Dembińskiego 3 

POTS 
 

01.12.2020 

  

3 22 832 24 05 01-644 

Warszawa ul. 

Dembińskiego 3 

POTS 
 

01.12.2020 

  

4 22 832 45 56 01-644 

Warszawa ul. 

Popiełuszki 16 

POTS 
 

01.12.2020 

  

5 22 839 40 88 01-644 

Warszawa ul. 

Wyspiańskiego 

6/8 

POTS 

 
01.12.2020 

  

6 22 839 41 48 01-644 

Warszawa ul. 

Wyspiańskiego 

6/8 

POTS 

 
01.12.2020 

  
 
 
 
 

7 22 832 32 10 01-644 

Warszawa ul. 

Krasińskiego 8 

POTS 
 

01.12.2020 

  

 



Łączna cena brutto za całość przedmiotu zamówienia  za okres 01.12.2020 r. do 

30.11.2022 r. według kwot zawartych w powyższej tabeli w kolumnie: „Miesięczna 

opłata abonamentowa (brutto) wynosi: ……………………. zł. 

W polu uwagi proszę wpisać, np. dodatkowe koszty związane np. z : instalacją 

urządzeń (jeżeli występują), itp. 

 

Lp Rodzaj połączeń Opłata za minutę 
połączenia (brutto) 

1 Miejscowe i strefowe, do numerów skróconych we wszystkie dni 
tygodnia w godz. 0:00 – 24:00 

 

2 Międzystrefowe, do numerów skróconych realizowanych przez 
wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) we wszystkie dni tygodnia w 
godz. 0:00 – 24:00 

 

3 Do sieci komórkowych we wszystkie dni tygodnia w godz. 0:00 – 
24:00 

 

 

Jeżeli Wykonawca przewiduje pulę darmowych minut należy określić ich ilość                         

i zasady wykorzystywania (np. przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy) 

 

Wykonawca zobowiązuje się – jeśli okaże się być to konieczne - do bezpłatnego 

przeniesienia do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonów przydzielonych        

i wykorzystywanych przez Zamawiającego bez powodowania przerw w świadczeniu 

usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. 

2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.  

 

 

 

................................................ 

pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

 


