
Załącznik nr 1 do dokumentacji konkursowej 
 

 

ORYGINAŁ  
KOPIA  

  

Nazwa/firma uczestnika konkursu 

(reprezentowany podmiot) 
 

Adres  

Adres właściwy do doręczeń  

Liczba ponumerowanych stron 
wchodzących w skład oferty  

 

 

Niniejszym poświadczam za zgodność z oryginałem wszystkie kopie dokumentów zawarte 

w niniejszej ofercie, na wszystkich zapisanych stronach. 

  ……………………………………………………………………………………… 

(Czytelny(e) podpis(y) uczestnika konkursu lub osoby (osób) upoważnionej(nych) do 

podpisania oferty, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej ofertę 

OFERTA 
w konkursie na wybór podmiotu, który zapewni system 

pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu 

monitorowania usługi dostępu do internetu 



 

 

CZĘŚĆ 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA  

1.1. Mając na względzie ogłoszony konkurs, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, 

oświadczam, że oferuję przygotowanie i zapewnienie systemu pomiarowego do celów certyfikowanego 

mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu, zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 2 

dokumentacji oraz warunkami określonymi w niniejszej ofercie. 

1.2. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczam, że znane są mi warunki 

uczestnictwa w konkursie, wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz kryteria oceny ofert określone w 

dokumentacji. 

1.3. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczam, że uczestnik konkursu zachowuje 

niezależność od przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do internetu, w 

szczególności nie występują między nimi powiązania kapitałowe lub osobowe. 

1.4. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczam, że uczestnik konkursu posiada 

niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania witryny internetowej oraz aplikacji będących 

przedmiotem konkursu oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej ich terminowe 

przygotowanie. 

1.5. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz 

informacje zawarte w ofercie odzwierciedlają stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania oferty. 

 

 

  

  ……………………………………………………………………………………… 
(Czytelny(e) podpis(y) uczestnika konkursu lub osoby (osób) upoważnionej(nych) do 

podpisania oferty, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej ofertę 



 

 

CZĘŚĆ 2. FORMA PRAWNA UCZESTNIKA KONKURSU 

2.1. DOKUMENTY POTWIE RDZAJĄCE FORMĘ PRAWNĄ UCZESTNIKA KONKURSU 

W miejscu tym uczestnik konkursu: 

1) będący osobą fizyczną przedstawia: 

a. kopię tych części dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, które 

zawierają informacje o nazwisku, imionach; 

b. odpis zaświadczenia o treści wpisu do właściwego rejestru, jeżeli uczestnik konkursu jest 

przedsiębiorcą. 

2) niebędący osobą fizyczną przedstawia: 

a. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo inne dokumenty 

potwierdzające formę prawną uczestnika konkursu, jeżeli uczestnik konkursu nie jest przedsiębiorcą 

lub nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego; 

b. umowę spółki, statut, akt założycielski lub inny dokument określający jego organizację wraz z ich 

zmianami lub tekst jednolity. 

Dokumenty potwierdzające formę prawną uczestnika konkursu mające formę odpisów lub zaświadczeń nie 

mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli od daty 

sporządzenia odpisów lub zaświadczeń do dnia złożenia oferty nastąpiły zmiany danych objętych odpisem lub 

zaświadczeniem do dokumentacji, należy dodatkowo złożyć dokumenty potwierdzające fakt dokonania tych 

zmian. 

2.2. ORYGINAŁY LUB ODPISY PEŁNOMOCNICTW  

W miejscu tym uczestnik konkursu przedstawia oryginały lub odpisy pełnomocnictw (poświadczone za 

zgodność z oryginałem) udzielone osobom podpisującym oświadczenia i zobowiązania wskazane w ofercie. 

W przypadku, gdy uczestnik konkursu nie ustanowił pełnomocnika lub pełnomocników w miejscu tym należy 

wpisać „nie dotyczy” lub pozostawić je puste. 

  



 

 

CZĘŚĆ 3. WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA UCZESTNIKA KONKURSU 

3.1. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU ZUS 

W miejscu tym uczestnik konkursu przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS 

potwierdzające, że uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne. Zaświadczenie nie może być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. 

Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. Dokumenty nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

3.2. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA US 

W miejscu tym uczestnik konkursu przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US 

potwierdzające, że uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków i innych opłat. Zaświadczenie nie 

może być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. 

Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków i innych, opłat. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ 4.  KRYTERIA PODELGAJĄCE OCENIE  

4.1. DOŚWIADCZENIE  

W tym miejscu uczestnik konkursu przedstawia liczbę użytkowników wraz z dokumentami 
uprawdopodobniającymi tę liczbę.  

4.2. WYGLĄD I FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO 

W tym miejscu uczestnik konkursu przedstawia opis funkcjonalności oraz wizualizacje serwisu internetowego 

wraz z opisem sposobu zapewnienia: 

1) prostoty obsługi interfejsu; 

2) przejrzystości serwisu; 

3) odpowiedniej treści serwisu.   

4.3. WYGLĄD I FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI  

W tym miejscu uczestnik konkursu przedstawia opis funkcjonalności oraz wizualizacje aplikacji wraz z opisem 
sposobu zapewnienia: 

1) dostępności aplikacji dla różnych systemów operacyjnych; 
2) prostoty interfejsu 
3) łatwości sposobu przeszukiwania i segregowania wyników pomiarów 
4) czytelności raportów wyników z pomiarów 
5) czytelności i intuicyjności aplikacji. 

Ponadto uczestnik konkursu wskazuje liczbę i rodzaj czynników środowiska użytkownika końcowego 
rejestrowanych przy dokonywaniu pomiaru jakości usługi dostępu do internetu przez aplikację wraz 
opisem każdego z czynników. 

4.4. FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE 

W tym miejscu uczestnik konkursu przedstawia: 

1) opis zapewnianych dodatkowych aplikacji na systemy mobilne służących do pomiaru jakości usług 
dostępu do internetu w sieciach ruchomych 

2) opis zapewnianej dodatkowej aplikacji WEB służącej do pomiaru jakości usług dostępu do internetu 
3) w jaki sposób będzie wizualizował wyniki pomiarów w sieciach ruchomych w postaci mapy zasięgu i 

jakości publikowanej w serwisie. 

4.5. ZAKRES DANYCH DODATKOWO UDOSTĘPNIANYCH PREZESOWI UKE 

W tym miejscu uczestnik konkursu przedstawia zakres danych i raportów, które będzie przekazywał Prezesowi 
UKE, obejmujących: 

1) dane z wyników pomiarów usług dostępu do internetu dokonanych w Polsce za pomocą aplikacji 
mobilnych 

2) dane z wyników pomiarów usług dostępu do internetu dokonanych w Polsce za pomocą aplikacji WEB 
3) dane i raporty wykraczające poza dane określone w lit. a i b. 

 


