Załącznik 2 do dokumentacji aukcyjnej

OFERTA WSTĘPNA
w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Nazwa/firma uczestnika aukcji
(reprezentowany podmiot)

Adres

Adres właściwy do doręczeń

Numer rachunku bankowego, na
który następuje zwrot wadium

Numer rachunku bankowego, na
który następuje zwrot depozytu

Liczba ponumerowanych stron
wchodzących w skład oferty
wstępnej

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu
karnego oświadczam, że informacje zawarte w ofercie wstępnej są zgodne z prawdą. Jednocześnie
poświadczam za zgodność z oryginałem wszystkie kopie dokumentów zawarte w niniejszej ofercie wstępnej,
na wszystkich zapisanych stronach.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czytelny(e) podpis(y) uczestnika aukcji lub Osoby (Osób) upoważnionej(nych) do podpisania oferty wstępnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby
podpisującej ofertę wstępną

CZĘŚĆ 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
1.1. Mając na względzie ogłoszoną aukcję, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu,
oświadczam, iż składam ofertę wstępną na jedną rezerwację częstotliwości z pasma 3,6 GHz przeznaczoną
do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze
całego kraju, do dnia 31 maja 2035 r.
1.2. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczam, że znane są mi warunki
uczestnictwa w aukcji, wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta wstępna, warunki przeprowadzenia
etapu II aukcji oraz kryterium oceny ofert i zasady ustalania wyników aukcji określone w dokumentacji.
1.3. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz
informacje zawarte w ofercie wstępnej odzwierciedlają stan faktyczny i prawny aktualny na dzień
składania oferty wstępnej i w zakresie Części 1, Części 2 od pkt. 2.1 do pkt. 2.3. oraz pkt. 2.6. oferty
wstępnej nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa reprezentowanego podmiotu.
1.4. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
iż przez zobowiązania zawarte w ofercie wstępnej składanej przez reprezentowany podmiot rozumie się
zobowiązania, o których mowa w Części 1. od pkt. 1.5. do pkt. 1.7. oferty wstępnej oraz, że zobowiązania
te stanowią zobowiązania, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9) Prawa telekomunikacyjnego, do
podjęcia których zobowiązuje się reprezentowany podmiot.
1.5. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, w przypadku dokonania na rzecz
reprezentowanego podmiotu Rezerwacji A albo Rezerwacji B albo Rezerwacji C albo Rezerwacji D,
zobowiązuję się do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem rezerwacji
częstotliwości i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystaniem
w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości.
1.6. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, w przypadku dokonania na rzecz
reprezentowanego podmiotu Rezerwacji A albo Rezerwacji B albo Rezerwacji C albo Rezerwacji D,
zobowiązuję się do uruchomienia w terminie:
1.6.1. 6 miesięcy od daty doręczenia Rezerwacji, co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta
wojewódzkiego wybranego spośród miast wskazanych w Załączniku 5 do dokumentacji „Wykaz
gmin” (dalej „Załącznik 5”);
1.6.2. do dnia 31 grudnia 2023 r., co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co
najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród gmin
wskazanych w Załączniku 5, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast
wojewódzkich;
1.6.3. do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co
najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród gmin
wskazanych w Załączniku 5, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast
wojewódzkich;
przy czym:


przez uruchomienie stacji bazowej rozumie się budowę nowej stacji bazowej lub modernizację
istniejącej stacji bazowej polegającą na wymianie urządzeń nadawczo-odbiorczych lub zmianie
oprogramowania stacji, umożliwiających wykorzystywanie częstotliwości objętych rezerwacją
częstotliwości;



do liczby stacji bazowych uruchomionych w celu realizacji zobowiązania wskazanego w pkt. 1.6.2.,
1.6.3. wlicza się stacje bazowe uruchomione w celu realizacji wcześniejszych zobowiązań
wynikających z rezerwacji częstotliwości.

1.7. Działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu, zobowiązuję się do uiszczenia na rzecz Skarbu
Państwa, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu rezerwacji częstotliwości, na
rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej: NBP O/O Warszawa, ………………………, dodatkowej
opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, która powiązana zostanie z:
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a)

blokiem częstotliwości A, w kwocie, którą reprezentowany podmiot zadeklarował, w ofercie
aukcyjnej w etapie II aukcji, za Blok A, w przypadku dokonania na rzecz reprezentowanego
podmiotu Rezerwacji A;

b)

blokiem częstotliwości B, w kwocie, którą reprezentowany podmiot zadeklarował, w ofercie
aukcyjnej w etapie II aukcji, za Blok B, w przypadku dokonania na rzecz reprezentowanego
podmiotu Rezerwacji B;

c)

blokiem częstotliwości C w kwocie, którą reprezentowany podmiot zadeklarował, w ofercie
aukcyjnej w etapie II aukcji, za Blok C, w przypadku dokonania na rzecz reprezentowanego
podmiotu Rezerwacji C;

d)

blokiem częstotliwości D, w kwocie, którą reprezentowany podmiot zadeklarował, w ofercie
aukcyjnej w etapie II aukcji, za Blok D, w przypadku dokonania na rzecz reprezentowanego
podmiotu Rezerwacji D.

………………………………………………………………………………………………………
Czytelny(e) podpis(y) uczestnika aukcji lub Osoby (Osób) upoważnionej(nych) do
podpisania oferty wstępnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej
ofertę wstępną
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CZĘŚĆ 2. INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OCENY OFERTY WSTĘPNEJ
2.1. DOKUMENTY POTWIE RDZAJĄCE FORMĘ PRAWNĄ UCZESTNIKA AUKCJI
W miejscu tym uczestnik aukcji:
1)

2)

będący osobą fizyczną:
a.
podaje: nazwisko i imiona, numer PESEL (w przypadku posiadania), numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz
z datą jego ważności;
b.
przedstawia odpis zaświadczenia o treści wpisu do właściwego rejestru, jeżeli uczestnik aukcji jest przedsiębiorcą.
niebędący osobą fizyczną przedstawia:
a.
odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo inne dokumenty potwierdzające formę
prawną uczestnika aukcji, jeżeli uczestnik aukcji 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 aukcji mające formę odpisów lub zaświadczeń nie mogą być sporządzone wcześniej
niż 45 dni przed datą złożenia oferty wstępnej. Jeżeli od daty sporządzenia odpisów lub zaświadczeń do dnia złożenia oferty wstępnej
nastąpiły zmiany danych objętych odpisem lub zaświadczeniem do dokumentacji, należy dodatkowo złożyć dokumenty potwierdzające fakt
dokonania tych zmian.

2.2. ORYGINAŁY LUB O DPISY PEŁNOMOCNICTW - OFERTA WSTĘPNA
W tym miejscu uczestnik aukcji przedstawia oryginały lub odpisy pełnomocnictw (poświadczone za zgodność z oryginałem) udzielone
Osobom upoważnionym do podpisania oferty wstępnej.
Z pełnomocnictwa udzielonego Osobie upoważnionej do podpisania oferty wstępnej musi wynikać umocowywanie do podpisania w imieniu
uczestnika aukcji oferty wstępnej i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
W przypadku gdy uczestnik aukcji nie ustanowił pełnomocnika lub pełnomocników, w miejscu tym należy wpisać „nie dotyczy” lub
pozostawić je puste.

2.3. ORYGINAŁ Y LUB ODPISY PEŁNOMO CNICTW - OSOBY REPREZENTUJĄCE
W miejscu tym uczestnik aukcji przedstawia oryginały lub odpisy pełnomocnictw (poświadczone za zgodność z oryginałem) udzielone
Osobom reprezentującym wskazanym w Części 3 oferty wstępnej, jeżeli umocowanie do reprezentacji uczestnika aukcji i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych nie wynika z dokumentów przedstawionych w ofercie wstępnej w Części 2 zgodnie z pkt.2.1. oferty
wstępnej.
Z pełnomocnictwa udzielonego Osobie reprezentującej wskazanej w Części 3 oferty wstępnej musi wynikać upoważnienie do samodzielnej
reprezentacji uczestnika aukcji w etapie II aukcji i samodzielnego zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

2.4. STRUKTURA KAPITAŁOWA UCZESTNIKA AUKCJI
W tym miejscu uczestnik aukcji przedstawia własną strukturę kapitałową z określeniem posiadanego procentu akcji/udziałów przez
poszczególnych akcjonariuszy/udziałowców.

2.5. SCHEMAT GRAFICZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ
W tym miejscu uczestnik przetargu przedstawia schemat graficzny grupy kapitałowej, do której przynależy wraz z określeniem stopnia
powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami (posiadany procent akcji/udziałów).
Uczestnik przetargu należący do międzynarodowej grupy kapitałowej przedstawi schemat graficzny dla całej grupy kapitałowej, do której
przynależy wraz z określeniem stopnia powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami (posiadany procent akcji/udziałów).
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2.6. INFORMACJA O WYSOKOŚ CI PONIESIONYCH INWE STYCJI
W tym miejscu uczestnik aukcji przedstawia, zgodnie z Tabelą nr 1, informację o wysokości poniesionych inwestycji, poświadczone przez
biegłego rewidenta, a w przypadku uczestnika aukcji prowadzącego działalność w państwie, w którego porządku prawnym nie przewidziano
zawodu biegłego rewidenta - przez inną osobę uprawnioną do badania sprawozdań finansowych.
W przypadku, gdy informacja o wysokości poniesionych inwestycji nie jest poświadczana przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru
biegłych rewidentów prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w miejscu tym wraz
z informacją należy przedstawić dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych przez osobę
poświadczającą informację.
Tabela 1.

Rok

Kwota netto

2016
2017
2018
RAZEM:
Dane dotyczące kwoty powinny być wyrażone w złotych, w wartościach zewidencjonowanych w księgach rachunkowych uczestnika aukcji,
a w przypadku, gdy księgi rachunkowe sporządzane są w walucie innej niż złoty, to dane przedstawione w niniejszej informacji powinny
zostać przeliczone według średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia faktury.
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CZĘŚĆ 3. DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH I DANE KONTAKTOWE

3.1. Dane Osoby reprezentującej nr 1
3.1.1. imię (imiona) i nazwisko
3.1.2. rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość
(dowód osobisty/paszport)
3.1.3. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
3.1.4. data ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość
3.1.5. adres e-mail

3.2. Dane Osoby reprezentującej nr 2
3.2.1. imię (imiona) i nazwisko
3.2.2. rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość
(dowód osobisty/paszport)
3.2.3. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
3.2.4. data ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość
3.2.5. adres e-mail

3.3. Dane Osoby reprezentującej nr 3
3.3.1. imię (imiona) i nazwisko
3.3.2. rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość
(dowód osobisty/paszport)
3.3.3. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
3.3.4. data ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość
3.3.5. adres e-mail

3.4. Dane kontaktowe
3.4.1. numer telefonu kontaktowego nr 1
3.4.2. numer telefonu kontaktowego nr 2
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CZĘŚĆ 4. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (Prezes UKE),
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.
Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162,
formularz kontaktowy dostępny pod adresem: http://www.uke.gov.pl/formularz-kontaktowy/.

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefonu: +48 22 53 49 241, e-mail: iod@uke.gov.pl.

3.

Prezes UKE przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających między innymi
z ustawy:
a.

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

b.

rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości
lub zasobów orbitalnych,

c.

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.
4.

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom
odbiorców:
a.

podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy
administracji, sądy, służby państwowe),

b.

podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu UKE na podstawie zawartej z UKE umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia
teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE),

c.

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą).

5.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.: w przypadku wypełniania obowiązku
prawnego Prezesa UKE przez okres niezbędny do jego wypełnienia, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany
w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
tj. w przedmiotowej sprawie przez okres 10 lat.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych, przysługuje Państwu:

7.

a.

prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu
do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b.

prawo do uzyskania kopii danych osobowych,

c.

prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych
w art. 16 RODO,

d.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać:
a.

składając wniosek bezpośrednio w UKE (w Centrali pod adresem wskazanym w pkt. 1 lub jednej z delegatur UKE znajdujących się
w każdym województwie – adresy delegatur znajdziecie Państwo na stronie www.uke.gov.pl),

b.

wysyłając e-mail na adres: iod@uke.gov.pl.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.
8.

Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych.
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