
                                                                                                                                                         

Otwock, dnia   04.01.2017 r. 

 

 

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA  OFERTY  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej  

na świadczenie  usług telekomunikacyjnych  w  sieci  telefonii  komórkowej  na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Otwocku. 

 

Zamówienie realizowane jest w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.  

Kryterium oceny ofert: cena 100%. 

Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji jest Wojciech Zegar, kontakt 

telefoniczny: 22 779 46 71 wew. 28, e-mail: w.zegar@zozmswia.pl. 

 

Ofertę na załączonym formularzu prosimy składać w siedzibie Zamawiającego w Otwocku 

przy ul. B. Prusa 1/3  w sekretariacie lub przesłać pocztą lub na numer faksu 22 779 46 71 

lub adres e-mail: w.zegar@zozmswia.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2017 r. 

o godz. 14:00. 

 

 Do formularza ofertowego należy załączyć: 
1) Regulamin  świadczenia  usług telekomunikacyjnych. 

2) Wydruk z CEIDG lub KRS. 

                                  

 

 

Niniejsze zaproszenie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

  

Załączniki: 

Nr 1  -  Formularz ofertowy. 

Nr 2 -  Oświadczenie. 

Nr 3 -  Opis przedmiotu zamówienia. 
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(pieczęć wykonawcy) 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku do złożenia oferty 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku składamy niniejszą ofertę oświadczając, że 

akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu. 

 

Nazwa wykonawcy: .............................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................... 

Tel/ Fax: ................................................................................................................................ 

e-mail: ................................................................................................................................... 

REGON: ............................................ NIP: ........................................................... 

 

 

Usługa 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

zł 

Łączna 

wartość 

netto 

zł 

Łączna 

wartość 

brutto 

zł 

 

Słownie (łączna wartość 

brutto) zł 

Abonament 

telefonii 

komórkowej z 

aparatem 

telefonicznym 

9     

Abonament 

telefonii 

komórkowej 

bez aparatu 

telefonicznego 

9     

 

 

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

2. Oświadczamy, że: 

a) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie poniesie zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty; 

b) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

c) dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

d) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

e) zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 



f) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej 

oferty; 

g) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie: 24 miesięcy od 

daty zawarcia umowy; 

h) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, niezwłocznie powiadomimy o nich zamawiającego; 

i) faktury VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT  do siedziby zamawiającego. 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) .......................................................................................................................................... ; 

2)........................................................................................................................................... . 

3) .......................................................................................................................................... ; 

4)........................................................................................................................................... . 

 

 

 

.......................................      .................................................... 

Miejscowość, data      podpis oraz pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

 

………………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Otwocku z siedzibą przy  

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock. 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

komórkowej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku spełniamy warunki udziału 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zaproszeniu. 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

 

 
......................................                 ............................................. 

Miejscowość, data       podpis oraz pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  usług telekomunikacyjnych  w  sieci  telefonii  

komórkowej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Otwocku. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

komórkowej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku z siedzibą przy  

ul. Bolesława Prusa 1/3 w Otwocku na  czas  określony:  od  dnia  zawarcia  umowy  

przez okres 24 miesięcy. 

2. Usługi muszą mieć charakter usługi powszechnej, muszą być świadczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004r. –  Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn zm.). 

3. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, w tym z zachowaniem numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych i 

utrzymywaniem łącza telefonii. 

4. Zamawiający planuje wraz z przeniesieniem numerów zakupić (w ramach abonamentu) 

nowe aparaty telefoniczne lub  

5.  Wykonawca przedstawi propozycję procedur zgłaszania uszkodzonego sprzętu do 

naprawy po podpisaniu umowy. Przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzonym sprzęcie 

odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 poprzez pocztę 

elektroniczną, faxem bądź przez dedykowany numer telefonu. Odbiór uszkodzonego 

sprzętu zapewni Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za sprzęt podczas transportu. 

Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany, telefon 

komórkowy zastępczy o parametrach minimalnych odpowiadającym parametrom 

użytkowym towaru oddanego do naprawy. 

6. Naprawy gwarancyjne uszkodzonych aparatów będą realizowane przez producenta lub 

wyznaczony przez niego autoryzowany serwis. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producentów na oferowane aparaty 

telefoniczne oraz na akcesoria i baterie, z maksymalnym oferowanym przez producentów 

okresem ważności. 

8. Sprzęt będzie posiadać oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016, 

poz. 806). 

9. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko zamówiony 

sprzęt. 

10. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

komórkowej w ramach których Wykonawca zapewni co najmniej: 

a) 9 numerów telefonii komórkowej, 



b) w ramach opłaty abonamentowej: 

 nielimitowane SMS-y i rozmowy do wszystkich sieci w Polsce, 

 bezpłatne świadczenie usług poczty głosowej na terenie kraju, 

 możliwość dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, 

będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego 

kart SIM (oczekiwanie na połączenie, blokowanie połączeń, zawieszanie 

połączeń, połączenia z numerami alarmowymi, wymiana wadliwej karty 

SIM), 

  przesyłanie SMS oraz MMS (na obszarze RP), 

 zasięg sieci telefonii komórkowej oraz mobilny dostęp do Internetu za 

pomocą technologii minimum 4G LTE obejmujący minimum 99 % 

terytorium RP, 

 bezpłatne aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi roamingu, 

 transmisje GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, 

 blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych z sieci wykonawcy. 

  bezpłatne, czasowe, blokowanie kart SIM na wypadek kradzieży lub 

zgubienia, 

 dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie Polski w telefonie, 

 prezentację numerów przychodzących, 

c) możliwości wykonywania połączeń: lokalnych i strefowych międzystrefowych 

międzynarodowych do sieci komórkowych pozostałych (w tym do biura numerów) 

bezpłatnych do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających 

numery skrócone, w tym: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 991, 986, 984, 985, 

automatyczne serwisy informacyjne, 

d) dostęp do serwisu Wykonawcy w trybie 24 godzin / 7 dni w tygodniu,  

e) możliwość wykonywania wszystkich połączeń telefonicznych w cenie 

abonamentu.  

11. Zamawiający nie dopuszcza żadnej dodatkowej opłaty, oprócz opłat abonamentowych. 

12. Zamawiający  dopuszcza,  aby  numery  0-801,  0-804  były  taryfikowane  zgodnie  

z  cennikiem  usług telekomunikacyjnych.  

13. Wykonawca zapewni w ramach opłaty abonamentowej bezpłatną całodobową 

telefoniczną obsługę klienta na wniosek Zamawiającego.  

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w załączeniu  do oferty złożył regulamin  

świadczenia  usług telekomunikacyjnych sporządzony na podstawie ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r, poz. 1489.) – regulamin będzie 

określał szczegółowy zakres i warunki wykonywania poszczególnych usług 

telekomunikacyjnych i będzie wiązał strony umowy w zakresie w jakim nie będzie 

sprzeczny z umową zawartą pomiędzy stronami oraz zapisami zaproszenia do składania 

ofert.  

15. Zamawiający informuje, że żąda zachowania dotychczasowej numeracji w związku z 

czym Wykonawca,  który  uzyska  niniejsze  zamówienie publiczne  na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych będzie zobligowany do załatwienia wszystkich niezbędnych 

formalności, związanych z przeniesieniem   dotychczasowej numeracji telefonów od 

dotychczasowego dostawcy ww. usług, po uzyskaniu niezbędnych pełnomocnictw od 

Zamawiającego, jeśli będzie to konieczne.  

Ilość przenoszonych numerów w ramach telefonii komórkowej wynosi 7, dotychczasowi 

operatorzy ORANGE, PLUS, PLUSH.  



16. Wykonawca musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia  

17. Wykonawca zobowiązuje się do stałego, systematycznego wykonywania przedmiotu 

zamówienia w całym zakresie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji. 

18. Terminowość usuwania usterek w łączności w okresie gwarancji i rękojmi –przystąpienie 

do usunięcia do 1 godziny po otrzymaniu zawiadomienia, a zakończenie do 12 godzin od 

daty zgłoszenia przez siedem dni w tygodniu. 

19. Wykonawca wyznaczy stałego „Opiekuna", dyspozycyjnego przez cały czas trwania 

umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. Każda 

zmiana „Opiekuna” będzie wymagała poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę 

z zachowaniem formy pisemnej.  

20. Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji przez Zamawiającego.  

21. Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy biling za wszystkie połączenia 

wykonane w danym miesiącu w kraju i w roamingu oraz inne usługi i rabat w wersji 

elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego. 

22. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania przedmiotu zaproszenia do składania ofert określono na okres 24 

miesięcy od daty podpisania umowy na świadczenie usług, będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia.  

2. W przypadku przekroczenia tego terminu, wynikającego z konieczności zorganizowania 

nowego postępowania, Wykonawca powinien świadczyć usługi na warunkach 

analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu bez konieczności 

podpisywania nowej umowy do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 


