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2- Przedrniot zamowieniia

Zadanienrl:Telefon
telefonicznych oraz ust
Zadanie nr2:Dostqp
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. wyrnogow lezy po stronie wykonawcow,

przygotowaniil tre3ci oferty

lta

vvy

AL

]S

yk

LA

kazan

lar

ilttc

ar wy

iiCrl

I td

LO

'ty

EI

al?

Wltuy

of

i ct zam6wienia obejm urjer:

narna na liniaclr ()rarrge br:z zmiany isthieiqr::ych rjrumerow
elekcji ( dane s;;rczeg6lowe stanow,iqz'alilc:zni* nr 1 ).t-

'l,aproszenie do sklacll

- wystawiac bqdzie faktur

istniejqcych rf urnerriw

istniejqcych nu

ot'ai: dostqp do Internr.rtu

nra

na liniach Oranger l>ez zzmian

rfletu DSL

i

rprow wrEtz 7_ uslugitr

I kcr

Termin realizacji za

1 06 2020 - 31 05 2021

Wymagania formalne obec [ronawc6w
Wymaganym jest aby KO a wykazal,2e',
- prowerdzi dzialalnoSc w
- prowadzi dzialalno6c w

clAt g

- przedrstawi wzor u

KTCS

ajnie w sprawie ;i:arnciwienia o sr

r/ Prawo zamtltwi<:tn publicznych j

Qtrznym i regulacjarn i ZarnawiajqceEl\i rl al f y | | | r I sgutctuJdr | | Ldt r tijwlaJqce!j
I

ieirowane do zainteresowanych zarfnowienienl wykonawcow, oraz_

rrpertowej Zamawiiaiqce13o {www.pif rin"gov.pr,/r4riorin/wlerkoporsk,ie)

)" c)raz na platformie z:akupowej ,,przetirgowa pl,, lrtdnowiqc jecrnoczesnie

;z wszystkich proterrncjatnychiwykorawcow zaintJrqsowanych niniejs;:zvnr
,,

e informacje:



5.

Jezeli podmiot/osoba ubieg

niezlrgdne jest zalqcz{nie ak

Zam6wienie realizovvbne t

Wyl.ionawca zobowiel{uje s

w ol'ercie. Zmiany w tym zak

6, Proces i kryteria wyb:oru

Go$podarczej lub KRS (max

sukcesywnie, co miefiQcznie p)zez cary okres trwania umowy,

kclnawcy

ienia. Stosowanie matemiatycznych o[ticzen prly ocenie ofert, stano,wi

bruttrr oferly - abon'nrent roczny ) 10otl/o obriczorfa wedrug \^/zoru:

najkorzystniejszej ofer/6y s

wykonanie przedmiotu zar
iaiqcej wy2ej opisane warunki forrl,narne bgf,zie waftosic brutto :za

infornracjach. Oferta vj,ryp

punkt6w. Pozostalym

mniejsza (proporcjona[{ie m

Kryteria oceny ofert artoS

Realiziacja zam6wienier

punktdw.

Uzyskana ilo56 punkti,r,! badr

Wynik bgdzie traktowanf, jako

rowana minimalna brulto

100

anej ofefiy brutto

nej crfefiy zostanie pomnc,zona ptziaz kryteriunr = 100 o/o.

skaie powierzona Wykonawcy, ktorego nalwyzszq ilos<;
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9.

kont

7. Termin i miejsce zloienia
Oferla powinna

wskazywad osobq cl

Zaproszenia do sk

Oferty prosimy sklad

,, przetargowa pl"

Oferta moze byc

I otzymanie jej w
zlo2enia oferty.

Oferta wybranego wy

;

na realizacje ww. zamowienia
pelni na zapVtanie ofelrtowe, polrrinna

- zgodnie z formulazem stano[,viqcym
I

okr;lSlac Wykonawcg ofaz

zalqcznik dcl niniejszego

\A/

t r.r

5.2A20 godz '14.00 za po6rednictwenl

listem,

platformy zakupowej

tych form

faksem

bqdzie

lub e-mailem wraz z
liczoner, jako spe,lnienre

z€)sKa1owa nymi zalqcznikami

wirrunf(lu dotrzymania terrninu

rnusi zostac zalqc:zona w oryginale dt umowV.

drri. Bieg terminu rozpo,zyna sig wral z up,r'yweil terminu oznaczonesro
;y moae przedru2yr: wynr6g termin zwlqzania ofQrtq o ozna<:zony okres,

nie clluzszy jednak nid kolei 30 dni. O fakcie tynr Zamawialqc{l
podejmq decyzjq, czy uraznoSc oferly.

Dane Zamawiajqcego

Wojewodzki Inspektor

60-166 Poznah.

y RoSlin i Nas;ienrrictwa w poznaniur ulj Grunwaldzka 250B.

Dodatkowych informaci i z-apytania o1'ertoureg o udzie la :

Oc

Piotr Wilkowski 61

Jadwiga Szypulska 6,1

Zamawiajqcy sobi
kazdym jego etapie pod nta przyczyny.

Poznztn, dnia 13.05.

6A 1 7 03241, e -m a i I I it-p oz n a n @ p i o rl n. q of,.pl

e-mail : da-pozna n@piori n. gg_y,.pl

prawo do odwolania/uniewa2nienia hiniejr;zegtl postqpowania na


