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Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę
stalego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej dla

oddzialów/Delegatur wIoRiN we Wrocławiu (część nr 1 postępowania)

1. Zamawiaiacv:
Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50_044 Wrocław
NIP 897-t6-70-405, REGON 932791158
WWW: www.piorin.gov.pl/dolnoslaske email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
telefon: (71) 371-84-35, fax.: (71) 371-84-32

2. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:

a) stałego dostępu do Internetu dla komórek organizacyjnych WIoRiN
we Wrocławiu w 23 lokalizacjach wymienionych w formularzu ofertowym
(załącznikZ2) w pkt l b) o prędkościach zgodnychzłqczem oczekiwanym 20/10
Mbit/s (dodatkowo punktowane) jednak nie mniejszych niz określone d|a łqcza
minimalnego,,up 10/1 Mbit/s'.

b) telefonii stacjonarnej dla 35 zakończeń linii abonenckich (zwanej dalej grupą)

dla komórek organizacyjnych WIoRiN we Wrocławiu w lokalizacjach
wymienionych w formularzu ofertowym (załącznikZ2) w pkt 1 a)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania zawiera załącznik
zt.

WoIEWoDZKI INSPEKToRAT OCHRoNY RoŚLIN I NASIENNICTWA
We Wrocławiu

.'. Termin ofert: 11 grudnia 2018r. do godz. 11:00.

4. Termin zwiazania oferta: 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofeń.

5. Termin realizacii zamówienia :

Wymagane świadczenie usług:

a) dostępu do Internetu: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.włącznie,
b) telefonii stacjonarnej: od 0l lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

6. osoba kontaktowa ze stronv Zamawiaiacego: Mariusz Łuczyk , teL 0711371_84_35
w.38lub 506-399_ó39

7. Wvkaz dokumentów i oświadczeń- iakie musza dostarczvć Wvkonawcv:

Wypełniony i podpisany (parafowany na kuŻdej stronie) pruez Wykonawcę formularz
ofertowy (zał. nr Z2) naleŻy przesłaĆ w jednej z dopuszczalnych postaci:

a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
Wo|ewódzki'"i''."fr:l1',ę"*Tl{ł?:H]ilTfii:ictwaweWrocławiu

tel: 7 '1, 37 1,-84-35 , fax 7 '1 37 L-84-32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/
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b) faxem nanr 0711 371-84-32
c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, parter, pok. nr 2)

8. Krvterium wvboru ofert: Cena brutto _ 54 vo, prędkość oferowanychłączy 460ń

Zanajkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyskanajvłyŻsząłączną wartość

punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC +PP

Gdzie:
PC_ punkĘ prTyznane w kryterium cena. Waga 54 "/o. w kryterium 

''cena''
zastosowany zostanie wzór: PC : (minimalna cena brutto spośród złoŻonych ofert/ cena

brutto badanej oferty) x l00 pkt. x 0,54 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalnie oferta moŻe uzyskaÓ w powyższym kryterium 54 pkt

PP- punkty prnyznane za prędkość oferowanych łączy. Waga 46 oń. W kryterium

''prędkości 
łączy" zastosowany zostanie wzór: PP : (ilośó lokalizacji z zaoferowanym

łqczem oczekiwanym 20/10Mbit/s X Ż pkQ. Maksymalnie oferta moŻe uzyskać

w powyższym kryterium 46 pkt.

9. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartośó netto nie
przehacza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. guro'' z 29.l2.20l7r.
(http://piorin.gov.pl/download/qfx/pioriilpl/defaultstronaopisowa/1 199/2/1/reg-zp-do
30tyseuro z Ż9.12.20 ]]-pdf )

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniaó usługa składanej oferty są opisane

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Z1), wykaz lokalizacji
zawaĘ jest w formularzu ofertowym (załącznik Z2), załącznik Z3 zawiera roz|<ład

ruchu wychodzącego generowanego w okresie 01.0l-31.10.2018 r.

d) w celu rea|izacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z wybranym

Wykonawcą umowę (bądŹ umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(załącznik Zl) oraz formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik Z2) stanowió będą

integralną częśÓ zawieranej umowy/umów na świadczenie usług dostępu do internetu

i telefonii stacjonarnej. W przypadku istnienia niejednoznaczności lub sprzecznoŚci

zapisów umowy (lub jej innych załączników) z postanowieniami Szczegółowego

opisu przedmiotu zamówienia (załącznikZl) lub formularza ofertowego Wykonawcy

(zaŁącznik Z2) strony zgodnie przyjmują wyŻszość zapisów Szczegółowego opisu

przedmiotu zamówienia i Formulatzaofertowego Wykonawcy nad innymi zapisami.

oc*noł'+łti Wo1ewodłki l nspe ktor
ocftmm Roślin l l',lasiennictwa

l. 'ł\n cr"-Qr", fa-
Zbtsnbw Mbłwlewski

Wojewódzki lnspektorat 0chrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

tel: 71. 371-84-35, fax: 71 37t-84-32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/

{\^, /rq


