
 

 

Otwock, dn. 28.01.2019r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

telefonii komórkowej. 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 9 (dziewięciu) numerów 

abonenckich w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 14 lutego 2019 roku do 14 lutego 2021 

roku.  

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało: 

1) przeniesienie wszystkich numerów abonenckich ( 9 szt.) obecnie użytkowanych 

przez Zamawiającego do własnej sieci komórkowej w terminie i w sposób 

niepowodujący powstania dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego, 

2) aktywację kart SIM oraz utrzymanie kart SIM w stałej gotowości do świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, 

3) naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia, 

4) identyfikację numeru rozmówcy, 

5) bezpłatne blokowanie połączeń oraz wiadomości SMS/MMS z numerami 

specjalnymi o podwyższonej opłacie, 

6) zapewnienie dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu bieżącej 

obsługi bez dodatkowych opłat. Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpośredni 

numer kontaktowy do opiekuna, 

7) bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w przypadku: kradzieży, zgubienia lub 

uszkodzenia przez użytkownika karty, 

 

W ramach abonamentu dla każdego z użytkowników karty SIM Wykonawca zapewni: 

1) bezpłatne i nielimitowane połączenia głosowe w ramach sieci Wykonawcy,  

na telefony stacjonarne i komórkowe do innych operatorów telekomunikacyjnych  

w Polsce, 

2) bezpłatne i nielimitowane wiadomości tekstowe SMS i multimedialne MMS do 

wszystkich sieci w Polsce, 



 

 

3) mobilny dostęp do Internetu – min. 4 GB LTE (dla 4 numerów abonenckich), 

4) usługę poczty głosowej w przypadku połączeń z pocztą głosową wykonywanych na 

terenie kraju, 

5) pakiet aktywnych usług (identyfikację numerów rozmówcy, oczekiwanie na 

połączenie, dokonywanie połączeń, zawieszenie połączeń, połączenia z numerami 

alarmowymi, powiadomienia o próbie połączenia – powiadomienie SMS) 

 

Warunki rozliczenia: 

1) okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, 

2) faktura będzie fakturą zbiorczą wystawianą w cyklu miesięcznym, 

3) wykonawca zapewni bezpłatne bilingi (w formie papierowej) do poszczególnych 

numerów dostarczane wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy, 

4) faktury wystawiane będą i dostarczane do siedziby Zamawiającego w formie 

papierowej. 

 

Pozostałe postanowienia zamówienia: 

1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą: 

 Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień, 

 Posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonywania 

zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do 

wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 

jedną usługę polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych  

w zakresie telefonii komórkowej dla podmiotów publicznych wraz  

z dokumentami potwierdzającymi, że wyżej wymienione usługi zostały 

zrealizowane należycie (poprzez załączenie do oferty np. referencji, 

protokołów). 

 Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie dysponował opłaconą polisą 

ubezpieczeniową lub innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



 

 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje, 

że niedostarczenie ww. dokumentów wraz z ofertą bądź po wezwaniu do 

uzupełnienia oferty, będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 

2) Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę Wykonawcy, 

 Dane teleadresowe Wykonawcy, tj. adres oferenta, numer telefonu, adres e-

mail, NIP, REGON, 

 Cenę ofertową brutto razem i cenę jednostkową brutto poszczególnych 

pozycji kosztów ujętych w formularzu ofert, 

 Datę sporządzenia oferty, 

 Oferta powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione, 

 Stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy 

podpisuje pełnomocnik, 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na 

cały zakres usług opisanych powyżej. 

4) Zamawiający przewiduje w każdym czasie zwiększenie ilości numerów abonenckich. 

Przydzielenie z tego tytułu nowej karty SIM nie będzie skutkowało dodatkowymi 

kosztami, a kwota jednostkowa abonamentu będzie tożsama z kwotą jednostkową 

złożoną w ofercie Wykonawcy. 

 

 

 

  



 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  04 lutego 2019 r., 

2. Sposób złożenia oferty: e-mail (sekretariat@zozmswia.pl ), sekretariat Szpitala 

3. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

4. Termin realizacji:  14.02.2019r. – 14.02.2021r. 

5. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

6. Faktura VAT:   płatna w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Dariusz Kołodziejczyk 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl

