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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dotyczy zamówienia publicznego o wartości ponizej 30 000 euro

Utząd Statystyczny w Lublinie zaptasza wszystkie podmioty posiadające doświadczenie
w działalności objętej niniejszym zapytaniem do składania ofert na świadczenie usług telefonii
komórkowej v,raz z dostawą fabtycznie nowych aparatów telefonicznych orw przeniesieniem
numerów telefonicznych obecnie uźywanych przez Zanańającego (eśli wymaga tego zmiana
Operatora).

I. Informacje o zamawiającym

|Jrząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel.: 81 533 20 5I
fax: 81 533 27 6l
email: SekretariatUSlUB@stat. gov.pl
hĘ ://lublin. stat, gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1, Przedmiotęm zarrlówięnia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą
fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych
obecnie używarrych przęz ZanańĄącego (| eśli wymaga tego zmiana Operatora).

2. Przedmiot zamówieniabędzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od dnia zawucia
Umowy ptzez okres kolejnych}4 miesięcy, zzastrzężęniem pkt. 3.

3. Wykonawcarozpocznie świadczenie Usług w terminie wskazanym przęzZamavłiającego,
tj. po zakończeniu obowiązywaniauZatnawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie
usłu g te l ekomunikac yj nych. D oty chczas o wa umow a Zamaw iając e go zo stani e
wypowiedziana w dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia
dotychczasowej umowy wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu
r ozliczeniowe go następuj ące go po okresie r ozliczęniowym, w którym'złożono
wypowiedzenie umowy. Okres rozliczeniowy u obecnego operatorarczpoczyna się 25 dnia
każdego miesiąca, akonczy 24 dniamiesiąca następnego.

4. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić zachowanie dotychczas używanych
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ptzęzZamawiającego 3 (trzech) numerów telefonicznych orazprzeniesienie ich nazasadach
zgodnych z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.IJ.
2014 poz,243, zpóźn. zm.).

5. Realizacja zamówienia odbywaó się będzie poprzez dostarczenie do używania najpóźniej w
terminie do 7 dni ptzedrozpoczęciem świadczenia usługi pIzez Operatora, aktywnych kart
SIM oraz fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

6. Opłata abonamentowa obejmuje:
l) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów komórkowych na

terenie kraju,
2) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów stacjonamych na

terenie kraju,
3) nielimitowane ibezpłŃne wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) na

terenie kraju,
4) transfer danych z limitem 2 GB dla kł;zdego numeru telefonicznego z osobna.

7. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Operator zapewni dodatkowo:
l) bezpłatną aktywację karty SIM,
2) bezplatną aktywację usługi roamingu,
3) bezpŁatną usługę poczty głosowej,
4) bezpŁatne blokowanie połączeń i SMSAvIMS z numerami specjalnymi

o podwyższonej opłacie, np. rozpocrynającymi się od 0-700,
5) brak kaucji za aparaty telefoniczne,
6) brak blokad SIMLOCK na dostarczonych aparatach telefonicznych.

8. Comiesięczna opłata abonamentowa wykazalanafaktlxzębędziełącznąopłatądla
wszystkich 3 numerów. Zńączńk do faktury będzie zańerńwyszczególnienie
p o szcze gólnych usług dla kńde go numeru.

9. Wymaganiadotyczące karty SIM:
1) Operator zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku

lładzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przęz upoważnionego
pracownikaZamawiającego do współpracy zOperatorem, atakżębezpłatne wydanie
i aktywację duplikatów kart SIM,

2) karty SIM maj ą być dostarc zone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach
uniemoźliwiających ich uszkodzęnię. Na opakowaniu każdej znichma byó
widoczny numer telefoniczny,

3) dostarczonę ptzez Operatora karty SIM muszą byó kompatybilne z dostarczonymi
aparatami telefonicznymi.

1 0. Wymag ania doty czące transferu danych:
1) Wykonawcazapevłni transfer danych z limitem 2 GB dla kazdego numeru

telefonicznego z osobna,
2) transmisja po wyczełpaniu puli transmisji danych w okresie rozliczęniowym nie

skutkującą żadnymi dodatkowymi opłatami wyhaczającymi poza kwotę
abonamentu.

3) Zamawiający dopuszcza ograniczenie przepustowości po przekroczeniu limitu
transmisji danych.

1 1. Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych:
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1) wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe itwotzyc
handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent;

2) wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczonę na koszt i ryzyko Operatora w
opakowaniach uniemo żliwiąących ich uszko dzetie;

3) dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadaó certyfikat
zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak
zgodności lxządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony
organ innego pństwa, auzrranęprzez polski organ właściwy w sprawach
certyfikacji, lub deklarację zgodnościurządzeniazzasadniczymi wymaganiami,
wydaną ptzez producenta albo jego przedstawiciela;

4) aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją,
WykonawcazagwaranĘe w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów
te l efoni c znych (o db i ór us zko dzon e go w ządzenia z s i edziby Zamaw iĄ ące go,
zapewniente urządzeniazastępczęgo oraz dostarczenie vrządzenia po naprawie
bezpo średnio do siedz 1by Zamawiaj ące go) ;

5) potwierdzeniem przezZamawiającego dostawy aparatów telefonicznych będzie
podpisany bezzastrzeżenprzez obie Strony umowy Protokół odbioru. Z chvłilrą
podpisania Protokołu odbioru przez obie Strony aparuty telefoniczne stają się
własno ś c i ą Zamańaj ąc e go ;

6) operator dostarczy 3 aparuty telefoniczne, które będą spełniały następujące
wymagania minimalne:

ekran dotykowy o wielkości 5 cala,
pamięć l GB RAM, procesor dwurdzeniowy,
pamięć wew. 8 GB,
komunikacja Wi-Fi 802.11 alblgln, Bluetooth, GPS,
aparat:5 MegaPikseli,
odczytplików PDF, odczyt i edycjaplików DOCX, XLSX,
pr ze glądarka WWW, klient p o czty e l ektroni cznej,
system operacyjny umożliwiaj ący instalowanie aplikacj i dodatkowych
z dedykowanej przez producenta witryny internetowej,
czytnik kart pamięci MicroSD.

12. W przypadku wyboru oferty innego operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne niż
dotychczasowy, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowipany do
zachowania dotychczas używanych 3 numerów telefonicznych u obecnego operatora
(PlusGSM) i przeniesienia numerów na zasadach zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym
otaz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia ż0I0 t. w sprawie
waruŃów korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249,
poz.1670), Wykaz numerów telefonicznych zostanie podany wybranemu Oferentowi po
zakonczeniu procedury wyboru Wykonawcy. Procedur a przęnoszenia numerów
telefonicznych do nowego operatora musi byó takzotganizowana) aby czaswyłączenia
poszczególnych numerów telefonów (kart SIM) nie przehłoczył 12 godzin.

13. Operator udostępni nieodpłatnie ZamawiĄącemu możliwość dostępu do bilingów
wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem postępowania.

14. Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, ptzy zachowaniu ciągłości świadczenia usług, tj. po zakończeniu
obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych. Dotychczasowa rrmowaZamańającego zostanie wypowiedziana w
dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy wynosi
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30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie
rozliczeniowym, w którym zŁożono wypowiedzenie umowy. Okres rozliczeniowy
u obecnego operatora rozpoczyna się 25 dnia kazdego miesiąca, akończy 24 dniamiesiąca
następnego.

III. Opis warunków, które musi spełniać Wykonawca

Oferent musi spełniać następujące warunki:
1) zapoznaó się z treścią Zapytania ofertowego i zaakceptowaćbez zastrzężeńwszystkie

jego warunki,
2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub cąmności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do Ęestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacj i Elektroni cznej, zgodnie z ustawą z dnia 1 6 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.IJ. 2014 poz. 243, z późn, zm.),

3) złożyćofertę,
4) posiadaó niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) w przypadku udzielenia zamówieniazobowiĘe się do zawarciapisemnej umowy

w terminie i miejscu wskazanym ptzezZanawiającego,

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówieniabędzie realizowany ptzez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia
Umowy przez okres kolejnych 24 miesięcy,zzastrzeżeniempkt. II.3.

V. Opis sposobu prrygotowania oferĘ

1. Przez ofertę należy rozumieć składany uzamawiającego Formularz ofertowy - stanowiący
załączniknr l do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być sporządzonana Formularzu ofertowym.
3 . Kużdy wykonawc a może przedstawió tylko j edną ofenę pod rygorem odrzucenia.
4. Oferta musi:

a) posiadać datę sporządzenia,
b) być podpisana ptzęz wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń w jego imieniu,
c) być opatrzonapieczątką imienną wykonawcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu.
5. Ofertę można dostarczyć w formie papierowej pocńą, osobiście lub zapośrednictwem

pocńy elektronicznej na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
email: sekretariatuslub@stat.gov.pl
email : m.rzepecki@stat. gov.pl

6. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, oferta powinna być
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zapisanaw formacie PDF z widocznym podpisem ipieczęciąwykonawcy.
7. Wykonawca nie może dokonaó zmian oferty po upływie terminu składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszelkie kosźy związane zprzygotowaniem izłożęnięm oferty

niezależnię od wyników po stępowania.
9, Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą

podlegać dalszej ocenie.

VI. Kryterium wyboru oferty

Kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta jest najniższa
cena - I00%.

Ocena końcowa l00 % będzie obliczona według wzoru: P:(cena min./cena oferty)*100

gdzie: cena min. -najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród
wszystkich ocenianych; cena oferty - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania
zamówienia w ofercie ocenianej.

VII. Miejsce składania ofert i rvybór najkorzystniejszej oferĘ

Oferty należy składać w:
Urzędzie Statystycznym w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin,
do dnia 28 kwietnia 2015 r. do godziny 9:00.

Wybór najkorzystniej szej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie po dokonaniu ptzez
komisję oceny złożonych ofert w postaci informacji zarrieszczonej na stronie internetowej
Urzędu pod adresem: htę://lublin.stat.gov.pllzamowienia-publiczne-us/ oraz pisemnej
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty rozesłanej e-mailem do wszystkich
wykonawc ów, którz1, ńoĘLi ofertę.

VIII. Pozostałe informacje

l. Do kontaktów w sprawie zapytańa jest upowżniony Marcin Rzepecki, tel. 81 533205l
wew. 1 60, 69 525 5303, email : m.rzepecki@stat.gov.p1.

2, W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza
uchyla się od zawarciaumowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeptowadzania ich ponownej oceny.

DYREKToR

***offirr*r,U'
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