POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 9 listopada 2021 r.
BL-I.2600.84.2021.MP
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zaprasza do
złożenia oferty na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu DSL w okresie 24.
miesięcy.
Opis przedmiotu zamówienia
Usługa będzie świadczona w poniższych lokalizacjach:
Lp

Miejsce instalacji*

Nr linii

1.

80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27

58-3220844

2.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1

59-8468568

3.

81-472 Gdynia ul. Legionów 130

58-6223381

4.

82-200 Malbork Pl. Słowiański 17

55-2726189

5.

83-300 Kartuzy ul. Hallera 1

58-6814927

6.

83-400 Kościerzyna ul. 3 Maja 6

58-6808721

7.

89-600 Chojnice ul. 31 Stycznia 56

52-3974004

8.
9.

84-300 Lębork ul. Czołgistów 5
84-200 Wejherowo ul.12 Marca 195

59-8622500
58-6724556

10.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1

59-8468432

11.

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1

59–8422581

12.

80-754 Gdańsk ul. Na Stoku 50

58-3023543

13.

81- 866 Sopot ul. Mickiewicza 36

58-5516819

14.

81-820 Sopot ul. 23 Marca 110

58-5515766

15.

80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2

58-3409837

16.

83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17A

58-5614126

17.

81-472 Gdynia ul. Legionów 130

58-62271001
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*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości lokalizacji.

Pozycje 1-16:
Prędkość pobierania danych 10 Mb/s, prędkość wysyłania danych 1Mb/s, stały adres IP dla każdej lokalizacji, brak limitów pobierania i wysyłania, czas usunięcia usterki do 24
godzin od otrzymania zgłoszenia.
Pozycja 17:
Prędkość pobierania danych 300 Mb/s, prędkość wysyłania danych 50Mb/s, 8 stałych
adresów IP - dla każdej lokalizacji, w technologii FTTA, brak limitów pobierania i
wysyłania, czas usunięcia usterki do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.
I.

Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy1

Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadania

koncesji, zezwolenia lub licencje na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
II. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
III. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium: cena 100 %.
IV. Sposób przygotowania oferty2
1. W ofercie należy podać cenę brutto miesięcznej opłaty abonamentowej dla usługi
dostępu do Internetu, opłaty abonamentowej za łącza – linii podkładowej, bez limitu na
połączenia telefoniczne lokalne strefowe i komórkowe, dla każdej lokalizacji, oraz
pozostałych kosztów, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia (tj. opłata
aktywacyjna, opłata za modem,)
2. 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.
3. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 17 listopada 2021 r.
do godziny 15:00 na adres wskazany w pkt 2.
4. Wiadomość powinna być zatytułowana „Oferta na świadczenie usług stałego dostępu do
Internetu DSL - nr sprawy BL-I.2600.84.2021”
Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
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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) zawierające błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub
rachunkowymi.
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. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zostanie poinformowany o formie realizacji sprawy.
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:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą;
c) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Załącznik:
1. Wzór formularza oferty.
2. Klauzula informacyjnaZastępca Dyrektora

Biura Logistyki
Anna Długosz
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