
Gdańsk, dnia  08.10.2015r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 
sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci 
stacjonarnej w obiektach Akademii Muzycznej, wyszczególnionych w dwóch pakietach: 
a) pakiet nr 1: świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej w obiektach z 
następującą lokalizacją: 
- ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk; 
b) pakiet nr 2: świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej w obiekcie z 
następującą lokalizacją: 
- ul. Plac Wałowy 15A, Gdańsk. 
Przedmiot zamówienia oraz ilość, w ramach poszczególnych pakietów, wskazano w 
formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). Zamawiający zastrzega, iż wielkość 
zamówienia jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od czasu połączeń w 
poszczególnych rodzajach połączeń w okresie trwania umowy i określone zostanie na 
podstawie cen jednostkowych z oferty złożonej przez Wykonawcę.  
 
2. Wykonawca zapewni: 
a) zachowanie aktualnych numerów (zakresów numerów) oraz rodzajów dostępu do sieci 
telekomunikacyjnej przez cały okres obowiązywania umowy; 
b) dołączenie abonentów do sieci telekomunikacyjnej wyłącznie poprzez łącze kablowe 
(miedziane, optyczne) lub łącze radiowe (radiolinia); Zamawiający nie dopuszcza realizacji 
łączy do centrali nadrzędnej z wykorzystaniem: łączy satelitarnych, sieci INTERNET, 
technologii Wi-Fi, WiMAX, ani żadnej innej technologii używającej pasma dostępnego 
publicznie bez zezwolenia; 
c) sekundowe rozliczanie czasu realizowanych połączeń telefonicznych bez opłaty 
początkowej; naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez 
stronę wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron; 
d) możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997);  
f) możliwość bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu zrealizowanych w 
poszczególnych okresach rozliczeniowych połączeń telefonicznych (biling elektroniczny). 
 



3. Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i przełączenie łączy z pełną gwarancją 
zachowania ciągłości świadczenia usług dla Zamawiającego, bez nieuzasadnionych 
technicznie przerw w dostępie do usług telefonicznych. 
 
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową łączy 
telekomunikacyjnych. 
 
5. Wykonawca zapewni całodobowy dostęp telefoniczny lub mailowy do służb technicznych 
celem zgłaszania wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas realizacji umowy 
(usterki, awarie). Maksymalny czas usunięcia usterki lub awarii nie może być dłuższy niż 12 
godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia. 
 
6. Warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia określone są w „Regulaminie świadczenia powszechnych usług 
telekomunikacyjnych”, opracowanym przez Wykonawcę i zgodnym z ustawą z dnia 16 lipca 
2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.). 
  
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, 
która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.  
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 
ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
 
III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 
częściową na wybrany pakiet przedmiotu zamówienia. 
 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości przedmiotu 
zamówienia podwykonawcom. 
 
V. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca wpisany do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  
 
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Cenę za przedmiot zamówienia (cenę oferty) Wykonawca przedstawia w formularzu oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
2. Cena za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo. 
3. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
4. Ceną oferty, dla poszczególnych pakietów, jest kwota (wyrażona w złotych polskich 
zawierająca podatek od towarów i usług: VAT), podana przez Wykonawcę w formularzu 
oferty, stanowiąca sumę wartości brutto wszystkich pozycji wskazanych w tabeli 3 (dla 
poszczególnych pakietów). Cena będzie rozpatrywana odrębnie dla poszczególnych 
pakietów. 
5. Jeżeli Wykonawca chce zastosować upusty i rabaty, to musi je uwzględnić w cenie oferty.  



6. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę.  
7. Wszystkie ceny jednostkowe określone w ofercie przez Wykonawcę będą obowiązywać w 
okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpi 
zmiana stawki podatku VAT - spowodowana zmianą obowiązujących przepisów. W 
przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie 
na poziomie wskazanym w ofercie. 
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
1) cena: 100% 
 
2. Punkty za cenę wyliczone będą wg podanego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty w zakresie podanego kryterium. Liczba punktów obliczona będzie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: 
                                                                   

 najniższa cena oferty   
liczba punktów = ------------------------------------ x 100% x 100 
   cena badanej oferty 
 
Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 100 punktów. 
Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym 
wzorem) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie 
kryterium: cena.  
 
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Wypełniony formularz oferty (przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do zaproszenia) należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (58) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem, 
z adnotacją: oferta na usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej.  
 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 
Adres do korespondencji: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 415) 
 
 

mailto:e.wisniewska@amuz.gda.pl


 
Osoba do kontaktu: 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.10.2015r. do godz.14:00 
 
 
IX. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 
 
3. Jeżeli istnieje możliwość nabycia usług (będących przedmiotem zamówienia w niniejszym 
postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym  
postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego 
można nabyć te usługi korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym 
postępowaniu. 
 
4. Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. 
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- formularz oferty (załącznik nr 1) 
 
 
 
 
            
 



            
           ZAŁĄCZNIK nr 1 
FORMULARZ OFERTY 
 
…………………………………. 
data 
………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres Wykonawcy 
 
…………………………………………………………………………………………. 
osoba do kontaktu, nr telefonu, adres e-mail 
 
PAKIET NR 1 
 
Tabela 1: ŁĄCZA TELEFONICZNE ISDN (abonament i instalacja) - pakiet nr 1 
 
L.p. Wiodący  

numer  
telefonu 

Rodzaj  
łącza 

Numery  
DDI 
lub 
MSN 

Ilość  
sztuk 

Abonament 
miesięczny 
netto 
za sztukę 

Wartość 
netto 
przez  
24 miesiące 

Koszt  
netto 
instalacji 

Lokalizacja 

1 583237800 trakt 
ISDN 
30B+D 

DDI: 
583237800 - 
583237899 
 
583260600 - 
583260699 
 
583009200 - 
583009299 

1    ul.Łąkowa 1-2 

 
Tabela 2: POŁĄCZENIA TELEFONICZNE - pakiet nr 1 
 
L.p. Rodzaj 

połączeń 
Ilość  
minut 
przez  
24 miesiące 

Cena  
netto 
za minutę 
 

Wartość 
netto  
przez  
24 miesiące 

 lokalne i strefowe, międzystrefowe 
(sieci stacjonarne) 

56 000   

 do sieci komórkowych 
ORANGE, PLUS, T-Mobile 

35 000   

 do sieci komórkowych 
PLAY 

5 000   

 Kraje UE 
sieci stacjonarne 

600   

 Rosja 
sieci stacjonarne 

30   

 USA, Kanada 
sieci stacjonarne 

30   

 Kraje UE 
sieci komórkowe 

250   

 Rosja 
sieci komórkowe 

10   

 USA, Kanada 
sieci komórkowe 

10   

Inne połączenia nie wskazane powyżej będą rozliczane według cennika Wykonawcy.  



Tabela 3: ZBIORCZE ZESTAWIENIE - pakiet nr 1 
 
L.p. Wyszczególnienie elementów Cena netto 

 
Podatek 
Vat w % 

Cena brutto 
 

1 Łącza telefoniczne 
ISDN  
(abonament + koszt instalacji) 

   

2 Połączenia telefoniczne 
 

   

  
Razem cena oferty: 

   

 
Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
 

 
PAKIET NR 2 
 
Tabela 1: ŁĄCZA TELEFONICZNE ISDN (abonament i instalacja) - pakiet nr 2 
 
L.p. Wiodący  

numer  
telefonu 

Rodzaj  
łącza 

Numery  
DDI 
lub 
MSN 

Ilość  
sztuk 

Abonament 
miesięczny 
netto 
za sztukę 

Wartość 
netto 
przez  
24 miesiące 

Koszt  
netto 
instalacji 

Lokalizacja 

1 583017923 ISDN 
2B+D 

MSN: 
583017923  
583255461  
583255463 

1    ul. Plac Wałowy 15A 

 
Tabela 2: POŁĄCZENIA TELEFONICZNE- pakiet nr 2 
 
L.p. Rodzaj 

połączeń 
Ilość  
minut 
przez  
24 miesiące 

Cena  
netto 
za minutę 
 

Wartość 
netto  
przez  
24 miesiące 

 lokalne i strefowe,  
międzystrefowe 
(sieci stacjonarne) 

13 000   

 do sieci komórkowych 
ORANGE, PLUS, T-Mobile 

1 300   

 do sieci komórkowych 
PLAY 

400   

 Kraje UE 
sieci stacjonarne 

20   

 Rosja 
sieci stacjonarne 

10   

 USA, Kanada 
sieci stacjonarne 

10   

 Kraje UE 
sieci komórkowe 

20   

 Rosja 
sieci komórkowe 

10   

 USA, Kanada 
sieci komórkowe 

10   

Inne połączenia nie wskazane powyżej będą rozliczane według cennika Wykonawcy.  



 
 
Tabela 3: ZBIORCZE ZESTAWIENIE - pakiet nr 2 
 
L.p. Wyszczególnienie elementów Cena netto 

 
Podatek 
Vat w % 

Cena brutto 
 

1 Łącza telefoniczne 
ISDN  
(abonament + koszt instalacji) 
 

   

2 Połączenia telefoniczne 
 

   

  
Razem cena oferty: 

   

 
Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


