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*……………………………, dnia *……………… r. 

* 
 
 
 
 
 

 

Pieczęć Wykonawcy(ów) 
 
 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 
 
 

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74  
03–301 Warszawa 

 
 
Ja (My), 
 
* 

Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę 
 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

 

Pełna nazwa 

* 
 
 
 

REGON 
* 

NIP 
* 

Adres 

* 
 
 
 
 

Dane kontaktowe 

Tel:* 

Email:* 

 
 
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     

z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,  oświadczamy: 
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1. Przystępując do postępowania w Części 1 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 1.1, Tabeli 1.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 1.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet za 
pomocą łącza światłowodowego dla 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 
03-301 Warszawa 

24 * * 

 
Tabela 1.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 

 

2. Przystępując do postępowania w Części 2 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 2.1, Tabeli 2.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 2.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet za 
pomocą łącza radiowego dla Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

24 * * 

 
Tabela 2.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 
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3. Przystępując do postępowania w Części 3 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 3.1, Tabeli 3.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 3.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet dla 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, Oddział 
Zamiejscowy w Ciechanowie, Placu 
Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów 

24 * * 

 
Tabela 3.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 

 

4. Przystępując do postępowania w Części 4 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 4.1, Tabeli 4.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 4.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet dla 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, Oddział 
Zamiejscowy w Ostrołęce,                                     
ul. J. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka 

24 * * 

 
Tabela 4.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 
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5. Przystępując do postępowania w Części 5 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 5.1, Tabeli 5.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 5.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet dla 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, Oddział 
Zamiejscowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 
07-410 09-400 Płock 

24 * * 

 
Tabela 5.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 

 

6. Przystępując do postępowania w Części 6 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 6.1, Tabeli 6.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 6.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet dla 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, Oddział 
Zamiejscowy w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 
26-610 Radom 

24 * * 

 
Tabela 6.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 
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7. Przystępując do postępowania w Części 7 oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie                                  

z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków za całkowitą cenę brutto, 

będącą sumą wartości brutto z Tabeli 7.1, Tabeli 7.2: 

 

*…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

(słownie: *…………………………………………………………………………….……………..); 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Tabela 7.1. Abonament: 

Przedmiot zamówienia Liczba miesięcy 
Cena jednostkowa brutto za jeden 
miesiąc świadczenia usługi (PLN) 

Wysokość brutto                         
(PLN) 

(kol. 2 × kol. 3) 

1 2 3 4 

Usługa dostępu do sieci Internet dla 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, Oddział 
Zamiejscowy w Siedlcach, przy  
ul. Eugeniusza Wiszniewskiego 4,                    
08-110 Siedlce  

24 * * 

 
Tabela 7.2. Opłata instalacyjna: 

Przedmiot zamówienia Wysokość brutto  (PLN) 

1 2 

Jednorazowa opłata instalacyjna (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Zamawiający w związku z zastosowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem 
technicznym) 

* 

 

8. W każdej z części przedmiotu zamówienia, na którą składamy ofertę oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności                    

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Projekcie Umowy dotyczących części zamówienia, na 

które składamy ofertę. 

9. Przystępując do postępowania w: 

1) Część 1 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 07.05.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 

2) Część 2 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 11.04.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 

3) Część 3 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 01.04.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 

4) Część 4 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 01.04.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 

5) Część 5 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 01.04.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 

6) Część 6 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 01.04.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 
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7) Część 7 – Rozpoczniemy świadczenie usług nie później niż w terminie 01.04.2020 r. Zobowiązujemy się do 

świadczenia usług przez okres 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług; 

10. W związku z określonymi przez Zamawiającego pozacenowymi kryteriami oceny ofert:  

1) składając ofertę w Części 1 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

2) składając ofertę w Części 2 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

3) składając ofertę w Części 3 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

4) składając ofertę w Części 4 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

5) składając ofertę w Części 5 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

6) składając ofertę w Części 6 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

7) składając ofertę w Części 7 oświadczamy, że gwarantowany czas usunięcia awarii lub uszkodzenia 

wynosi maksymalnie ……….* godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia (* należy wskazać 

oferowany gwarantowany czas usunięcia niesprawności; maksymalnie 10 godzin); 

 
UWAGA: składając ofertę w danej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać gwarantowany 
czas usunięcia niesprawności, który faktycznie oferuje. W przypadku braku wskazania którejkolwiek informacji                                
lub wskazania uniemożliwiającego jednoznaczne określenie oferowanej okoliczności, Zamawiający nie przyzna 
Wykonawcy punktów w danym kryterium. 

 

11. Oświadczamy, że w cenie oferty złożonej w danej części zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

12. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy w tej części zamówienia, na którą składamy ofertę i nie wnosimy                      

w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach 

nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. 

13. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 

upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                      

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby 

nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Złożona przez nas oferta zawiera / nie zawiera 

(* niewłaściwe skreślić lub właściwe wskazać podkreślić) informacje/i stanowiące/ych tajemnicę 

przedsiębiorstwa – strony od *………. do *………. . 
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UWAGA: Jeżeli Wykonawca zastrzega część oferty (lub innych dokumentów, w tym również składanych na wezwanie 

Zamawiającego) jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest dołączyć do oferty (lub do innych dokumentów 

składanych na wezwanie Zamawiającego) stosowne uzasadnienie, o którym mowa w pkt 23.11 SIWZ. 
 

14. Przewidujemy powierzenie / Nie przewidujemy powierzenia* (* niewłaściwe skreślić lub właściwe 

wskazać/podkreślić) wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom w zakresie (wskazać 

zakres, nazwy (firmy) Podwykonawców oraz części przedmiotu zamówienia, których dotyczyć będzie 

podwykonawstwo odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia): 

 *………………………………………………………………………………………………………………… 

 *………………………………………………………………………………………………………………… 

 *………………………………………………………………………………………………………………… 

15. W przypadku, gdy w ramach przedmiotu zamówienia będą przetwarzane dane osobowe gwarantujemy 

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało 

wymogi  wskazane 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 (dalej RODO) i chroniło prawa 

osób, których dane dotyczą. 

16. Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest 

podać wymaganą informację lub wartość lub wskazać właściwą opcję TAK/NIE). 

17. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):  

 

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 

   

   

   

   

 

 

 

 

___________________________________ 

Podpis Wykonawcy  

  lub upoważnionego Przedstawiciela 


