P-18/F-6 Zaproszenie
BL-I.2600.83.2021

Gdańsk, dnia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zaprasza do
złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Urzędu w
Gdańsku.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej
realizowanych w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2023 r. z
wykorzystaniem stacjonarnych linii POST i ISDN wymienionych w załączniku nr 3 do
Zaproszenia, który stanowi wykaz zasobów telekomunikacyjnych Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
2. Przedmiotowa usługa obejmuje:
1) Zapewnienie wszystkich przyłączy telekomunikacyjnych, niezbędnych do realizacji
całości usług określonych z załączniku nr 3 do zaproszenia stanowiący istotne
postanowienia umowy.
2) Realizowanie połączeń telefonicznych w ramach abonamentu:
a) lokalnych, strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych.
b) innych do sieci publicznej, takich jak numery służb ratowniczych
3. Szczegółowy opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 3 do Zaproszenia.

II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy1
1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,
2. znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i
terminowe wykonanie zamówienia,
3. nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
4. złożyć ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.
5. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
________________________________________________________________________________
1 jeżeli przedmiot zamówienia tego wymaga
2 w zależności od przyjętej formy porozumiewania się

2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o
którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
cena 100%.
V. Sposób przygotowania oferty2
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz
z pozostałymi załącznikami powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z
pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail:
mariola.pionkowska@gdansk.uw.gov.pl
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 17.11.2021 r., na
adres wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana:
„Oferta na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Pomorskiego Urzędu w
Gdańsku, nr sprawy BL-I.2600.83.2021”

VI. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w
takiej sytuacji przekaże je do wiadomości potencjalnym Wykonawcom w formie w
jakiej zostało ogłoszone Zaproszenie do składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert 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.
4. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie;
b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
d) zawierającą błędy, nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub
rachunkowymi;
e) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia;
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone
Zaproszenie do składania ofert.
7. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
na podstawie kryteriów oceny ofert.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Mariola Pionkowska
Biuro Logistyki
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
tel.: 583077320
e-mail: mariola.pionkowska@gdansk.uw.gov.pl
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą;
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Załącznik:
1. Wykaz zasobów telekomunikacyjnych
2. Wzór formularza oferty.
3. Istotne postanowienia umowy.
4. Klauzula Informacyjna

________________________________________________________________________________
1 jeżeli przedmiot zamówienia tego wymaga
2 w zależności od przyjętej formy porozumiewania się

