Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TELEFONII
KOMÓRKOWEJ ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU DLA ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA.
Warszawa, dnia 17.08.2015 r.
Zamawiający:

Orkiestra Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa

Tytuł Projektu:
(jeżeli dotyczy projektu
współfinansowanego z
dotacji)

Nie dotyczy.

Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do
Internetu dla: 20 numerów głosowych (telefonicznych) i 2 numerów internetowych
w tym:
• 13 abonamentów głosowych, które muszą obejmować:
- połączenia bez limitu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i na numery
stacjonarne, SMS, MMS,
- połączenia zagraniczne i roamingowe w obrębie Unii Europejskiej minimum 100
minut miesięcznie,
- krajowy pakiet internetowy minimum 3 GB,
- zakup aparatów Samsung 4, HTC One lub Sony Xperia;

Przedmiot
zamówienia:

• 5 abonamentów głosowych, które muszą obejmować:
- połączenia bez limitu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i na numery
stacjonarne, SMS, MMS,
- połączenia zagraniczne i roamingowe w obrębie Unii Europejskiej minimum 100
minut miesięcznie,
- krajowy pakiet internetowy minimum 5 GB,
- zakup aparatów na bazie Android 5,0 Lollipop lub Windows; min 32 GB pamięci
(jeśli 16 GB to koniecznie z gniazdem na karty pamięci); wielkość ekranu 4,5” do
5,7‘’
- aparaty takie jak: Samsung 6, 5, Lenovo VIB Z2 Pro, Lumia 830,730, 735, 930,
Motorola G2, Nexus 6;
• 2 abonamentów głosowych, które muszą obejmować:
- połączenia bez limitu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i na numery
stacjonarne, SMS, MMS,
- połączenia zagraniczne i roamingowe w obrębie Unii Europejskiej i do Unii
Europejskiej minimum 1000 minut miesięcznie,
- połączenia odebrane w Unii Europejskiej bez limitu,
- krajowy pakiet internetowy minimum 5 GB,
- zakup aparatów iPhone 6 - 64 GB;
• 2 abonamentów internetowych , które muszą obejmować:
- dostęp do Internetu w technologii 4G bez limitu pobieranych danych,
- zakup tabletów: IPad 3 mini lub Lenovo;
oraz
dodatkowy pakiet w kwocie min. 500 zł. dostępny co miesiąc dla wszystkich
numerów na koncie na wszystkie połączenia głosowe wykonane i odebrane SMS,
MMS i transmisje danych w krajach UE i poza UE.

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
Zamawiający oczekuje też, podania ceny za 1 GB zagranicznych połączeń
internetowych, która będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy.
Usługa ta będzie wykorzystywana przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
Termin wykonania
zamówienia:

24 miesiące od podpisania umowy.

Kryterium oceny:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:
• będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu,
• będzie zawierała najniższą cenę.

Miejsce składania
ofert:

Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa
•
•

Forma złożenia ofert:

•
•
•

•
Termin złożenia ofert:
•
•
Inne postanowienia

•

Oferty muszą być złożone na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 1
do ogłoszenia;
Bezpośrednio na piśmie w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia w godzinach: 9:00
– 15:00 od poniedziałku do piątku lub drogą pocztową, przesyłką kurierską;
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych;
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
Oferta powinna wpłynąć do siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia
w terminie do dnia 25.08.2015 do godziny 14:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.
Rozstrzygnięcie – wybór Wykonawcy nastąpi w dniu 26.08.2015 roku.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej
stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

( podpis Zamawiającego)

