
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Organizacyjny
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-25, fax (015) 864-83-04

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 "Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz
dostawa aparatów telefonicznych".

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  telefonii  komórkowej  i  pakietowej  transmisji
danych oraz dostawa aparatów telefonicznych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne, 
64.21.20.00-5 Usługi telefonii komórkowej, 
32.25.00.00-0 Telefony komórkowe, 
32.55.24.10-4 Modemy, 
31.71.21.12-3 Karty SIM,

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 107  lub telefonicznie
pod numerem tel: (015)864-83-25

          
          Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Mariusz Sobieniak 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych, które zostaną zawarte odrębnie  na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
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4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji  Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  co upoważnia go do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art.
10 ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 )

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
          

Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przygotowane w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Staszowie, 28-200 Staszów,  
ul.  Opatowska  31,  sekretariat  -  pokój  107  osobiście,  pocztą  lub  przesłać  faksem  na  nr
(015) 864-83-04 w terminie do dnia  12  września 2016 r. do godz. 12 00

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie
internetowej  www.staszow.pl. 
Wraz z ofertą należy złożyć  kopię dokumentu,  z którego wynika iż wykonawca prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie  działalności  telekomunikacyjnej,  zgodnie z pkt.  4 nin.
zaproszenia.
Wykonawca w przedstawionej ofercie winien szczegółowo określić wszelkie istotne informacje
związane  z ofertą w tym ceny abonamentu w poszczególnych miesiącach obowiązywania umowy
ew. inne  jednorazowe opłaty związane z uruchomieniem usług oraz łączny koszt 24-miesięcznej
umowy.
Ponadto wykonawca przedstawi:
1) wykaz aparatów telefonicznych (smartfonów) (w tym z klawiaturą tradycyjną) spośród których
Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  wyboru  urządzeń,  których  koszt  uwzględniony  jest  w
wysokości miesięcznego abonamentu, ew. nabycie których łączyć się będzie z niewielką opłatą
jednorazową, zamawiający nie wyklucza  możliwości zakupu  urządzeń  po wyższych cenach
spośród aparatów dostępnych w ofercie wykonawcy.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.staszow.pl
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

9. Informacja dodatkowa:
    Nin. zaproszenie  ma formę rozeznania rynku, ew. postępowanie o udzielenie zamówienia może nie dojść

do skutku, a oferentowi nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie.

 Staszów, dnia 31.08.2016r.                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                          Staszów

         /-/  Leszek Kopeć
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