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Wrocław, dnia )grudnia 2018 r.

wAD.2601 .415.2018

Zapytanie ofeńowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na
usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIoRiN we
Wrocławiu

1. Zamawiaiacv:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 1s-t7, 50_044 Wroclaw
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę telefonii komórkowej (połączenia głosowe,
SMS, MMS, pakietowy przesył danych, roaming ) dla grupy kart SIM. Ilość kart 58 szt.
W przypadku zmiany aktualnego operatora (ORANGE) wymagane przeniesienie
numerów. Wykaz numerów zawiera załącznik Z2

3. Termin składania ofeń: 14 grudnia 2018r. do godz. 10:00.

4. Termin zwiazania ofeńa: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofeń.

5. Termin realizacii zamówienia : Umowa zawarta na 24 miesiące począwszy od
0l.01.20l9 roku z zachowaniem ciągłej aktywności numerów.

6. osoba kontaktowa ze stronv Zamawiaiacego: Mariusz Łuczyk , tel.. 0711371_84_35
w.38lub 506-399-639

7. Wvkaz dokrimentów 'i oświadczeń. iakie musza dostarczvć Wvkonawcv:

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przęz Wykonawcę formularz
ofertowy (załącznik Zl) naleŻy przesłać, w jednej z dopuszczalnych postaci

a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
b) faxem nanr 07Il 37I-84-3Ż
c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter, pokój nr 2)

8. Krvterium wvboru ofert: Cena brutto - 100 7o (minimalizacja)
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9. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartośó netto nie
przektacza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro'' z 29.12.2017r.
(http://piorin.gov.pl/download/gfo/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/l/reg_zp_do
3)tyseuro z Ż9.l2.20I7.pdf )

b) Minimalne wymagane wanrnki jakie muSZą spełniać składane oferty opisane są
w formularzu ofertowym (załącznikZI ).

c) Przedstawiony w załączniku Z3 rozkJad ruchu został wygenerowany na podstawie

bilingu dotychczasowego Operatora za okres 15.12.2017-15.10.2018 r. W zestawieniu

nie uwzględniono połączefi płatnych (np. międzynarodowe) występujących

w znikomej ilości oruz nie uwzględniono przesyłania danych odbywającego się
w ramach 2 GB pakietu. Załącznik Z3 w Żaden sposób nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do generowania takiego ruchu, ani prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodow aw czy ch w przypadku j e go przekroczenia.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecęnia rea|izacji zamówień
dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia
podstawowego do wysokości 20 %.

e) w celu rea|izacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z wybranym
Wykonawcą umowę. Integralną częścią umowy będzie formularz ofertowy
(załącznikZl) orazwkaz numerów (załącznikZ2).w przypadku niejednoznaczności
zapisów umowy' bądź j"j załączników, strony przyjmują wyższość zapisów

formularza ofertowego nad innymi zapisami.
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