
WDA 1.04.2020

Żaprosżeni_e dio-skradania ofert Nr 1/2020

Usługi telefonii stacjonarnej na liniach Orange bez zmian istniejących numerów oraz dostęp do Internetu
DSL na potrzebyWIORIN Poznań na okres 12 m—cy.

Podstawa — niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie 2 Prawem
Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem Wykonawców, oraz
publikowane na stronie internetowej Zamawiającego (www.piorin.gov.pI/wiorin/wielkopolskie)
w zakładce „zamówienia publiczne" oraz na platformie zakupowej „przetargowa pl” stanowiąc jednocześnie
zaproszenie do skladania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawcówzainteresowanych niniejszym
zapytaniem.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Usługi telefonii stacjonarnej na liniach Orange bez zmian istniejących numerów wraz z usługą
preselekcji oraz dostęp do Internetu DSL

2. Przedmiot zamówienia — Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1 : Telefonia stacjonarna na liniach Orange bez zmiany istniejących numerów
telefonicznych oraz usługi preselekcji ( dane szczegółowe stanowią załącznik nr 1 ),
Zadanie nr 2 : Dostęp do Internetu DSL ( dane szczegółowe stanowią załącznik nr 2)

Zamawiający podda ocenie tylko oferty składane łącznie na dwa zadania.

Termin realizacji zamówienia

1.06.2020 — 31.05.2021 r.

3. Wymaganiaformalne wobec wykonawców
Wymaganym jest, aby Wykonawcawykazał, że:
- prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej na linii Orange,
- prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług Internetu DSL na łączu Orange,
- przedstawi wzór umowy, (umów) (preferujemyjedną umowę ijedną fakturę na wszystkie lokalizacje)
- wystawiać będzie fakturę przelewową z przedłużonym terminem płatności (21dni)

I

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

4. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty
Oferta powinna zawierać poniższe informacje:



— cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony Formularz ofertowy — załącznik nr 4)

Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą to wówczas

niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (max
3 mies. od daty wystawienia).

5. Zasady współpracy:
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, co miesięcznie przez cały okres trwania umowy,

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e
w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

Proces i kryteria wyboruWykonawcy
Oferty będą najpienN poddane ocenie formalnej — ze względu na: kompletność oferty oraz
potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru

najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie wartość brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi

podstawową zasadę oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów obliczonych w oparciu 0 niżej ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych
informacjach. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę

punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającymwymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Kryteria oceny ofert - (wartość brutto oferty - abonament roczny ) 100 % obliczona według wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = x 100

Cena badanej oferty brutto

Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100 %.

Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość

punktów.
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7. Termin i miejsce złożenia oferty na realizacjęw. zamówienia
Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz
wskazywać osobę do kontaktu — zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert.

Oferty prosimy składać do 5.05.2020 godz. 1400 za pośrednictwem platformy zakupowej
„ przetargowa pI”

Oferta wybranego wykonawcy, musi zostać załączona W oryginale do umowy.

Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego
na składanie ofert. Zamawiający może przedłużyć wymóg termin związania ofertą 0 oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni. O fakcie tym Zamawiający powiadomi Wykonawców, a Ci

podejmą decyzję, czy przedłużają ważność oferty.

Dane Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B,
60-166 Poznań,

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

PiotrWilkowski 61 8605903 lub 601703241,e-mail: it-poznan@piorin.gov.pl

Anna Czaja 61 8605928 lub 607042222,e-mai|: da- oznań iorin. ov. I

Zamawiającyzastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Poznań, dnia 23.04.2020 r.

Z poważaniem:


