
Załącznik nr 1  – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zadania  pn.: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do 
internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.” 

    
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, 
NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550. 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożony przez:   

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* Adres(y) Wykonawcy(ów)* 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), *że: 
 
1)zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny z treścią SIWZ  oraz ze szczegółowymi 
warunkami  przetargu, dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia dla niniejszego 



zamówienia  i nie wnoszę zastrzeżeń,  
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w SIWZ,  
4) oświadczam (y)*,że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy, 
5) oświadczam (y)*,przyjmujemy istotne postanowienia do umowy oraz możliwe zmiany w zawartej 
umowie i warunki takiej zmiany, 
6) oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem  zgodnie z treścią  SIWZ  za cenę : 
 
A. SUMA OPŁAT MIESIĘCZNYCH ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W 48 – MIESIĘCZNYM OKRESIE 

ŚWIADCZENIA USŁUGI  

 

WARTOŚĆ brutto  …………………..zł  

 (słownie : ………………………………………………………………………...... zł ). 
 
WARTOŚĆ netto  ………………….  zł,  
 (słownie: ............................................................................. zł), 
 
PODATEK  VAT     ………………….  zł,  .......... %, 
(słownie: .............................................................................zł), 
 

B. WYSOKOŚĆ PAKIETU KWOTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT. XIII.2 SIWZ 

 
WARTOŚĆ brutto  …………………..zł  

 (słownie : ………………………………………………………………………...... zł ). 
 
WARTOŚĆ netto  ………………….  zł,  
 (słownie: ............................................................................. zł), 
 
PODATEK  VAT     ………………….  zł,  .......... %, 
(słownie: .............................................................................zł), 
 
W pakiecie kwotowym: 
….……  (co najmniej: 135) godzin połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 
………….. (co najmniej 45) godzin połączeń do sieci komórkowych 
 
 
7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję 
się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,  
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie  
ubiegający się  o udzielenie zamówienia]* 
10) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia,   
11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian), żadne z informacji zawartych w ofercie 
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji /* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji i w związku z 



niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

 
12) Oświadcza/my,* że dysponuję sprzętem niezbędnym do należytego wykonania umowy. 
13) Nie zamierzam(y)* powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / * 
wymienione w załączniku nr 4 części zamówienia zamierzam(y)* powierzyć podwykonawcom  
*:  
14) Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 
Warunków   Zamówienia są : 
 
1. propozycja treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej 
oraz dostępu do Internetu 
2 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 
3. …………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………….. 
6. ………………………………………………………..... 
7. ………………………………………………………..... 
8. ……………………………………………………………. 
 

 
                      

 

  .......................................,..................                ...........................................................................                                                                             
         ( nazwa miejscowości )              ( data )                                    podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
                                                                                                                             woli  w imieniu Wykonawcy, pieczątka 

 

 

 
    
 
 

                                                                                             
 
 
 
*niepotrzebne skreślić. 

 



Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Oświadczenia art.22 ust.1 
 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do 
Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.” 

    
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1,  58-306 Wałbrzych 
NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550. 
 
II.WYKONAWCA: 
 
ja/my *  
............................................................................................................................. .................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Działając w imieniu ....................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ....................... 
                                                                [nazwa  Wykonawcy , adres siedziby]  
(„Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) to jest: 
1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 
3.dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
   zamówienia, 
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
……………………………….. dnia ………………….                        ………………………………………………….................... 
 (miejscowość)             (data)                                             podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
                                                                                                                                     woli  w imieniu Wykonawcy, pieczątka

 

 

 

 
 
 

 * niepotrzebne skreślić.  
 



Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór Oświadczenia art. 24 ust.1 
 

 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 

UST. 1 USTAWY PZP  

z postępowania na wykonanie  zadania pn.: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do 
Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.” 

    
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 
NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550. 
 

II.WYKONAWCA: 
 
Ubiegając się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na 
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do 
Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.” 
    
ja/my *  
............................................................................................................................. ..................................... 
 
............................................................................................................................. .................................... 
 
Działając w imieniu ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ......................... 
                                                                   [nazwa Wykonawcy, adres siedziby ]  
(„Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w wyżej 
wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
……………………………….. dnia ………………….                           ………………………………………………….................... 
 (miejscowość)             (data)   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
                                                                                                                                         woli  w imieniu Wykonawcy, pieczątka 

 

 

 

         
 
 

* niepotrzebne skreślić . 
 



Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór OŚWIADCZENIA OSOBY FIZYCZNEJ 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ W TRYBIE ART.24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP 

w postępowaniu na wykonanie  zadania pn.: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do 
Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.” 

    
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP /02/04/2013 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamek Książ  w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 
NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550. 
II. WYKONAWCA: 
 
ja/my *  
............................................................................................................................. .................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Działając w imieniu ....................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

[nazwa Wykonawcy, adres siedziby] 
 
zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
pod numerem ………………………………………………………………………………..…............................................. 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy                     
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który 
mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub 
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.  
 
 
……………………………….. dnia ………………….                      ……….…………………..…………….…………................... 
    ( miejscowość)          (data)          podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
                                                                                                                                    w imieniu Wykonawcy, pieczątka 
 
 

* niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
.. 



Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o podwykonawstwie 
 

 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O POWIERZENIU PODWYKONAWCY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu na wykonanie  zadania pn.: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do 
Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.” 

    
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamek Książ  w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 
NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550. 
 
II.WYKONAWCA: 
 
ja/my *  
............................................................................................................................. .................................. 
 
............................................................................................................................. .................................. 
 
Działając w imieniu ....................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ....................... 

[nazwa Wykonawcy, adres siedziby] 
 
oświadczamy/y*, że zamierzam/y* powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia tj.: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

(opis części zamówienia) 
 

 
 
 
…………………………….. dnia ………………….……                          …………………………………………….................... 
 (miejscowość)             (data)                                                 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

                                                                                                                                         woli  w imieniu Wykonawcy, pieczątka 

 

 

              
  

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić . 



Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej grupy lub informacji o braku 
przynależności do grupy kapitałowej  
 
 
 LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB INFORMACJA O BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

w postępowaniu na wykonanie  zadania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.”  

 
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamek Książ  w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 
NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550. 
 
II.WYKONAWCA: 
 
ja/my *  
......................................................................................................................................................... ...... 
 
Działając w imieniu ....................................................................................................................... 

 [nazwa Wykonawcy, adres siedziby] 
 
Przedkładamy: 
 

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*) 
 

L.p. Nazwa podmiotu Adres 
 

Telefon, fax, e-mail 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
……………………………….. dnia ………………….                           ………………………………………………….................... 
 (miejscowość)              (data)                 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
                                                                                                                                         woli  w imieniu Wykonawcy, pieczątka 
 

lub 
 

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*) 



Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę 
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dni 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.. 331 ze zm.). 
 
 
 
 
……………………………….. dnia ………………….                           ………………………………………………….................... 
 (miejscowość)         (data)                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
                                                                                                                                         woli  w imieniu Wykonawcy, pieczątka 
 
 
 
 

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt. 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. 1 

(pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. 2 
(pod oświadczeniem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 



Załącznik nr 7  - LOKALIZACJA POSZCZEGÓŁNYCH URZĄDZEŃ WRAZ Z ILOŚCIĄ PRZYŁĄCZY. 
 

 
W postępowaniu na wykonanie  zadania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.”  

 
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013. 

Budynek Zamku 

Miejsce/nr 
pomieszczenia 

Ilość 
aparatów 

Ilość   
Aparatów systemowych 

Łącza internetowe 

Pierwsza kondygnacja 

/piwnice 

   

01 1   

08 1   

010 1   

07/1 1   

17/1 1   

020  1   

021 1   

Kondygnacja parter    

12 1 1 1 

13 1  1 

15/1 3 1 2 

15/2 1  1 

16 4  2 

17 1  1 

18/1 1  1 

18/2 1  1 

18/3 1  1 

18/4 1  1 

20 1  1 

21 1  1 

22 1 1  1 

22/1  1 1 

23 3 1  2 

24 4  2 

33 2  2 

34 1   

36 1   

38 1   

39 1   

Kondygnacja I piętro    

121 1   

125 1  1 



Kondygnacja I/II piętro    

I- 100   1 

I- 101   1 

I - 105   1 

Kondygnacja II piętro    

202   1 

210 1   

212   1 

213   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 8  - Wykaz numerów hotelowych i ich lokalizacja 

 
W postępowaniu na wykonanie  zadania pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.”   

 
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013. 

Tel. 74/66 43 890, 74/66 43 891, fax 74/66 43 892 

TELEFONY WEWNĘTRZE DO POKOI HOTELOWYCH – 45 pokoi zlokalizowanych w trzech budynkach 

hotelowych na terenie kompleksu zamkowego "Książ". Łącza internetowe w każdym z pokoi. 

Numer pokoju 

hotelowego / 

lokalizacja  

Nr telefonu  z 

wyjściem "na 

miasto" 

Bud. nr 3  

300 66 43 300 

301 66 43 301 

302 66 43 302 

303 66 43 303 

304 66 43 304 

305 66 43 305 

306 66 43 306 

307 66 43 307 

308 66 43 308 

309 66 43 309 

310 66 43 310 

311 66 43 311 

312 66 43 312 

Bud. nr 4  

400 66 43 400 

401 66 43 401 



402 66 43 402 

403 66 43 403 

404 66 43 404 

405 66 43 405 

406 66 43 406 

407 66 43 407 

408 66 43 408 

409 66 43 409 

410 66 43 410 

411 66 43 411 

412 66 43 412 

413 66 43 413 

414 66 43 414 

415 66 43 415 

416 66 43 416 

417 66 43 417 

418 66 43 418 

419 66 43 419 

420 66 43 420 

421 66 43 421 

422 66 43 422 

430 66 43 430 

431 66 43 431 

Bud. Nr 7  

701 66 43 701 

702 66 43 702 



 

 

 

 
 

703 66 43 703 

704 66 43 704 

705 66 43 705 

706 66 43 706 

707 66 43 707 

708 66 43 708 


