
 

  

 

Załącznik nr 1 do polecenia służbowego z dnia 10.03.2016r. 
 

„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.” 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 

 

Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska  
Ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania 
oferenta: frssek@fundacja.opole.pl. 

Przedmiot 
zamówienia 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Fundacji Rozwoju Śląska  

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej na rzecz Zamawiającego 
obejmować powinno następujący zakres: 
- świadczenie usług telekomunikacyjnych na łączach analogowych bez ograniczeń minutowych 
oraz połączenia na łączach cyfrowych (połączenia: lokalne, międzystrefowe, połączenia do 
sieci komórkowych wszystkich operatorów w Polsce, połączenia międzynarodowe); 
- zapewnienie transmisji danych dla faksu; 
- zapewnienie połączeń bezpłatnych do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy; 
- Wykonawca zapewnia (w ramach opłat abonamentowych) i bez dodatkowego zgłoszenia  
ze strony Zamawiającego blokadę dostępu do wszelkich usług o podwyższonej opłacie  
ze świadczeniem dodatkowym;  

Dodatkowe 
informacje / 
warunki dot. 
przedmiotu 
zamówienia 

- Zamawiający dysponuje liniami miejskimi  generującymi połączenia (77 454 25 97, 77 454 26 
21, 77 454 56 10, 77 454 62 63, 77 423 28 80) 
-Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne, z zachowaniem ustawionych 
DDI, Wykonawca zapewni ewentualne przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych 
numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego z zachowaniem numerów 
bez przerwy świadczenia usług; 
- obecnym dostawcą usługi telekomunikacyjnej-telefonii stacjonarnej jest Orange Polska S.A. 
z którym zamawiający ma zawartą umowę;  
- Wykonawca zapewni stały dostęp do publicznej sieci telefonicznej z wyłączeniem drogi 
radiowej; 
-Wykonawca zapewnia stały dostęp do usług telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia 
awarii Wykonawca zobowiązuje się do zareagowania w przeciągu do 2 godz.  

Termin realizacji 
zamówienia 

Od dnia zawarcia umowy na czas 24 miesięcy. 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisana umowy na okres krótszy lub dłuższy, niż 
wynika z terminu realizacji) 

Kryteria oceny 
oferty 

Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
na podstawie następujących kryteriów: 
Kryterium oferty:  100 % cena (brutto), tj. miesięczny koszt abonamentu, który Zamawiający 
będzie musiał ponieść oraz wszystkie koszty dodatkowe związane z utrzymaniem 
dotychczasowych łączy. 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem zaoferowanej kwoty 
wynagrodzenia. 

Termin składania 
ofert 

Termin końcowy składania ofert:  do dnia 17.03.2016r (czwartek) 
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie podlegają 
odrzuceniu. 
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Sposób 
przygotowania 
oferty: 

-oferta zawierać powinna informację dotyczącą kosztu miesięcznego abonamentu  
z uwzględnieniem wszelkich składowych, które w ramach abonamentu będą przysługiwać 
Zamawiającemu;  
- oferta powinna również zawierać informację nt. wszelkich kosztów oraz opłat dodatkowych 
związanych z świadczeniem usługi; 
- Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty związane z zmianą abonamentów muszą zostać 
zawarte w ofercie, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwości nakładania na 
Zamawiającego opłat, które bezpośrednio nie wynikały z przedstawionej oferty; 
-każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny w języku polskim; 
-Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 
wymagających będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień/ uzupełnień dotyczących 
złożonych dokumentów i treści oferty. 

Sposób składania 
ofert  (adres 
mailowy, nr faksu) 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: frssek@fundacja.opole.pl   
lub w formie wydruku w siedzibie 
Fundacja Rozwoju Śląska  
Ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
Z dopiskiem: „Nabór ofert – świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna” 

Forma płatności Przelew na podstawie F Vat, termin oraz szczegóły zamówienia określać będzie odrębna 
umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Oferentem. 

Informacje 
dodatkowe 

Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia,  
w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji; 
-Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy 
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania oferty lub 
gdy podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn; 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od 
ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują 
żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego; 
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia dodatkowych warunków udziału w 
postępowaniu; 
-została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako termin końcowy 
składania Ofert; 
Pozostałe: 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania ofert 
oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.  
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważniania postępowania zapytania 
ofertowego na każdy etapie bez podania przyczyny. 
-Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, 
o fakcie wyboru Oferty. 

 

Opole, 14.03.2016r. 


