POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2021 r.
BZK-XIII.2600.25.2021.PŻ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert
cenowych na: świadczenie usługi czteroprzewodowego analogowego łącza dzierżawionego dla pasma
300 – 3400 Hz w relacji: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdańsk – Węzeł Teleinformatyczny, ul. Słowackiego 15, 80-257 Gdańsk zgodnie z poniższym opisem:
1. Warunki ogólne.
a. Zawarcie umowy na 12 miesięcy od dnia 28 maja 2021 r.;
b. Możliwość zgłaszania awarii telefonicznie lub drogą elektroniczną przez całą dobę
we wszystkie dni w roku;
c. Wykonawca zapewni maksymalny 24 godziny czas usunięcia awarii.
2. Informacje dodatkowe.
a. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją 12 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru;
b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne;
c. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym
przez siebie czasie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do
uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za
nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu;
d. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże pocztą elektroniczną
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty;
e. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
o formie podpisania umowy na realizację zadania;
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu;
g. Kontakt w sprawie tel. 58 30 77 743.
3. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy.
a. Wypełniona i podpisana oferta – wg załączonego formularza;
b. Pełnomocnictwo/ upoważnienie (w uzasadnionych przypadkach).
4. Sposób przygotowania ofert.
Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty potwierdzający
spełnienie warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert należy przesłać w formie
elektronicznej na adres e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl. w terminie do dnia 4 maja br.
Wiadomość powinna być zatytułowana: „Oferta na świadczenie usługi czteroprzewodowego
analogowego łącza dzierżawionego – BZK-XIII.2600.25.2021.PŻ”.
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5. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - „cena”.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych
i spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Roman Słowiński
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