
Modyfikacja  nr  1  do  SIWZ  w  postępowaniu  pn.  Usługi  transmisji  sygnału  radiowego  i
sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów
nadawczych 

Zamawiający modyfikuje brzmienie punktu 2 Formularza oferty zastępując dotychczasowy zapis:

"deklarujemy liczbę ………………….. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących
przedmiot zamówienia"

tekstem zmienionym:

"deklarujemy procentowy wskaźnik  osób zatrudnionych  na  podstawie  umowy o  pracę  realizujących
przedmiot zamówienia w wysokości .........................%"

tym samym Wykonawcy winni składać oferty w postępowaniu 2-T-PN-2020 na poniższym Formularzu:

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY – ID 2-T-PN-2020

_____________________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY: Radio Kraków S.A.
Al. J. Słowackiego 22, 30 – 007 Kraków

_____________________________________________________________________________
Nazwa (Firma) wykonawcy:

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

................................................................................
Adres siedziby: 

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

................................................................................
Adres do korespondencji:

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

................................................................................
Kontakt:

tel.: ...................................................................
fax: ...................................................................

e-mail:   ....................................................................
Inne dane:

NIP: PL .............................................................
REGON:   ..................................................................

Nawiązując  do  ogłoszonego  przetargu  nieograniczonego  na  usługę  dosyłu  sygnału  radiowego  do
obiektów nadawczych składamy poniższą ofertę:

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto (tj. wraz z należnym
podatkiem  od  towarów  i  usług  VAT):  …………………..  PLN
(słownie: ................................................................................................... 00/100);

2) deklarujemy procentowy wskaźnik osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących
przedmiot zamówienia w wysokości .........................%



3) oświadczamy,  iż  oferujemy  przedmiot  zamówienia  zgodny  z  wymaganiami  i  warunkami
określonymi  przez  zamawiającego w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  jak  również
zgodny z obowiązującymi normami; 

4) oświadczamy,  iż  legitymujemy  się  wszelkimi  pozwoleniami  uprawniającymi  do  wykonywania
prowadzonej  przez  nas  działalności,  a  w  szczególności  posiadamy  aktualny wpis  do  rejestru
przedsiębiorców  telekomunikacyjnych   prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu  Komunikacji
Elektronicznej, z dnia ........................................................ r., 

5) oświadczamy, iż posiadamy ważną  Ofertę Szczegółową sporządzoną przez Emitel na podstawie
Wniosku o Dostęp zawierającą szczegółowe warunki świadczenia Dostępu celem realizacji  usług
telekomunikacyjnych we wskazanym obiekcie

6) oświadczamy, iż posiadamy aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia w
wysokości co najmniej ceny ofertowej

7) oferujemy termin płatności zgodny z postanowieniami zwartymi we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik do SIWZ;

8) oświadczamy, że wybór oferty:
 nie będzie prowadził  do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*
 będzie  prowadził  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie
dotyczył ……………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….*
[*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o 
podatku od towarów i usług VAT]

9) oświadczamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 2019
r., poz. 1292 ze zm.) należymy do:

 mikroprzedsiębiorstw*
 małych przedsiębiorstw*
 średnich przedsiębiorstw*

[*niepotrzebne skreślić]
10) oświadczamy,  że  uważamy się  za  związanych niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia;
11) w przypadku udzielenia nam zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach w

niej opisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
12) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart;
13) załącznikami do niniejszego formularza są:

 spis treści /fakultatywnie/;
 Załącznik  nr  1 –  Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  odniesieniu  do

odpowiednio /o ile dotyczy/: wykonawcy/podmiotu trzeciego/podwykonawcy;
 Załącznik  nr  2 –  Oświadczenie  o  udostępnieniu  zasobów  podmiotu  trzeciego  wraz  ze

stosownym zobowiązaniem /o ile dotyczy/;
 Załącznik  nr  3 -  Oświadczenie  o  powierzeniu  podwykonawcom  wykonania  części

przedmiotu zamówienia /Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy/;
 Załącznik  nr  4 –  Wykaz  zrealizowanych  usług  w  zakresie  zgodnym  z  przedmiotem

zamówienia – dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
 Załącznik  nr  5 –  Oświadczenie  Wykonawcy  w  zakresie  wypełnienia  obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
 Potwierdzenie zlożenia wadium
 Inne.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku.

…………............................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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