
Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych
wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do internetu 

dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
tel.:  (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10
www.amuz.gda.pl

PODSTAWA PRAWNA 
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 09
sierpnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej 

transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do 
internetu dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV
64212000 – 5 usługi telefonii komórkowej
32250000 – 0 telefony komórkowe 

3. Świadczone usługi mają zapewnić m. in. łączność głosową, tekstową SMS, multimedialną 
MMS, pakietową transmisję danych. Realizacja usług odbywać się będzie za pomocą 
dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz dostawę 
telefonów i modemów.

4. Termin realizacji zamówienia: 24 m-ce od daty rozpoczęcia świadczenia usług, tj. 
01.02.2016 r. do 01.02.2018 r.

5. Zamawiający informuje, że obecnie ma podpisana umowę na świadczenie usług telefonii 
komórkowej z Orange Polska S.A., której ważność kończy się dnia 31.01.2016 roku.

6. Zamawiający poda wykaz aktywnych numerów telefonów po wyłonieniu Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia obecnie użytkowanych numerów 

abonenckich (30 kart) Zamawiającego do swojej sieci własnym staraniem i na własny koszt.
8. Wykonawca zapewni, że zmiana operatora nie spowoduje przerwy w świadczeniu usług.
9. W przypadku zmiany operatora, Wykonawca dostosuje telefony komórkowe 

Zamawiającego do pracy w sieci operatora Wykonawcy.
10. Wykonawca przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług dostarczy do siedziby 

Zamawiającego fabrycznie nowe urządzenia wraz z dokumentami gwarancyjnymi, w tym:
1) 30 sztuk aktywnych kart SIM do połączeń głosowych
2) 4 sztuki kart SIM do pakietowej transmisji danych do modemów
3) 30 sztuk telefonów komórkowych
4) 4 sztuki modemów

11. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia łącznej liczby kart SIM i aparatów lub 
modemów, jednak nie jest w stanie przewidzieć terminów ich aktywacji.

12. Zamawiający będzie zamawiał  aktywację zgodnie z  zapotrzebowaniem i  zastrzega sobie



prawo  niewykorzystania  wszystkich  zamawianych  aktywacji.  Z  tytułu  niewykorzystania
aktywacji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

13. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną
mapą  zasięgu  zapewnionego  przez  Wykonawcę,  publikowana  na  stronie  internetowej
Wykonawcy  z  zastrzeżeniem,  ze  zasięg  sieci  telefonii  komórkowej  będzie  obejmował
minimum 90% terytorium RP.  Wykonawca  zapewni  pełną  dostępność  sieci  w  każdych
warunkach użytkownikom Zamawiającego, wykonującym zadania na terenie całego kraju,
szczególnie w siedzibie Zamawiającego. Usługa powinna być dostępna 24h/dobę przez 7
dni w tygodniu. Zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do:
- nawiązania łączności głosowej
- przesyłania wiadomości SMS i MMS
- przesyłania i pobierania danych za pomocą użytkowanych przez Zamawiającego 
modemów i aparatów telefonicznych

14. Usługi i dostawy urządzeń będą wykonywane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, 
a ich wielkość będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.

15. Zamawiający będzie zamawiał aktywację zgodnie z procedurą uzgodnioną z Wykonawcą. 
Zakłada się, że Zamawiający może zamówić jednocześnie jedną lub więcej aktywacji.

16. Urządzenia i/lub aktywacje będą dostarczane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
na jego koszt.

17. Aktywacja nowej karty SIM będzie następowała niezwłocznie po pisemnym potwierdzeniu 
jej otrzymania przez Zamawiającego.

18. Zamawiający będzie ponosił opłaty za urządzenie i usługę związane z nową, zamówioną 
aktywacją od momentu włączenia aktywacji, potwierdzonej protokołem odbioru, z 
zastrzeżeniem, że pierwsza opłata za usługę winna być naliczona proporcjonalnie od dnia 
aktywacji karty lub urządzenia do dnia kończącego okres rozliczeniowy.

19. Karty powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w opakowaniach 
zabezpieczających je przed ewentualnym uszkodzeniem.

20. Zamawiający wymaga zapewnienia „opiekuna serwisowego” w zakresie sprzedaży usług, 
sprzętu oraz wsparcia technicznego o serwisowego.

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu w układzie 24h/dobę 7 dni w 
tygodniu przez cały rok usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń głosowych, 
transmisji danych, SMS, MMS, GPRS, w połączeniach krajowych, międzynarodowych i 
roamingu.

22. Usługi oparte będą na jednolitych miesięcznych abonamentach, obejmujących wszystkich 
użytkowników Zamawiającego. Abonament to kwota do wykorzystania na wszystkie 
połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y, pakietowa transmisja danych, na następujących 
zasadach:
1) liczba minut na połączenia głosowe krajowe do wszystkich operatorów – bez limitu
2) liczba minut na połączenia krajowe z telefonią stacjonarną – bez limitu
3) SMS-y, MMS-y do wszystkich operatorów sieci komórkowych – bezpłatnie

23. Usługi w ramach abonamentu świadczone bezpłatnie:
1) odbieranie połączeń na terenie kraju
2) korzystanie i odsłuchiwanie poczty na terenie kraju
3) blokada karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia
3) dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
4) aktywacja karty SIM



5) SMS powiadamiający o próbie połączenia
6) bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi
7) dostarczanie i odbieranie do siedziby kart SIM
8) zmiana numeru na żądanie Zamawiającego
9) opiekun biznesowy dla bieżących potrzeb
10) przeniesienie  dotychczas używanych numerów abonenckich Zamawiającego do sieci
Wykonawcy z zachowaniem aktualnej numeracji
11)  bilingi  załączone  do  faktury,  zawierające  koszty  usług  poszczególnych  abonentów
Zamawiającego

24. Wymagania dotyczące telefonów komórkowych:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 30 sztuk fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych z akcesoriami dostarczonymi przez producenta (bateria, ładowarka, 
słuchawki bezprzewodowe lub przewodowe, instrukcja obsługi w j. polskim, dokument 
gwarancyjny)
2) modele telefonów oraz modemów oraz zamawiane ilości zostały zawarte w załączniku nr 
1 do niniejszego zaproszenia.

25. Wymagania dotyczące modemów:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 4 sztuki fabrycznie nowych modemów, do pakietowej 

transmisji danych, spełniających minimum poniższe wymagania:
1) praca w sieciach GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE
2) prędkość transmisji danych większa niż 20 Mb/s
3) gniazda w standardzie USB
4) gniazda anteny zewnętrznej
5) obsługiwane systemy Microsoft Windows 7, 8 i 10

26. Wymagania w zakresie dostawy komórkowych aparatów telefonicznych:
1) dostawa telefonów komórkowych z akcesoriami i kart SIM i PIN odbędzie się przed 
terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę
2) Wykonawca dostarczy wszystkie telefony bez blokady SIMLOCK
3) telefony muszą posiadać wszystkie niezbędne wymagane polskim prawem certyfikaty i 
homologacje
3) Wykonawca dostarczy wszystkie telefony nowe, nieużywane, gotowe do pracy, 
pochodzące z bieżącej produkcji, posiadające zainstalowane oprogramowanie

27. Warunki gwarancji:
1) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone telefony wraz z akcesoriami na okres nie 
krótszy niż 24 miesiące, na modemy – nie krótszy niż 24 m-ce, na baterie – nie krótszy niż 6
m-cy. 
2) w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach 
i usterkach drogą telefoniczną lub mailową
3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od daty 
powiadomienia
4) w przypadku naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
telefonu zastępczego o parametrach nie gorszych niż telefon poddany naprawie. Wykonawca
dostarczy telefon zastępczy w terminie 1 dnia roboczego od chwili przekazania wadliwego 
urządzenia.
5) Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek w terminie 48 godzin od 



momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
6) w przypadku, jeśli usterki wykryte w okresie gwarancji nie będą możliwe do usunięcia, 
Wykonawca wymieni wadliwy aparat telefoniczny na nowy, o parametrach nie gorszych niż 
przekazany do naprawy, przy czym wymiana ta nie spowoduje przedłużenia terminu 
obowiązywania umowy
7) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku:

a) nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi
b) dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez 
użytkowników
c) używania sprzętu do celów niegodnych z jego przeznaczeniem

28. Telefony komórkowe z akcesoriami dostarczone przez Wykonawcę  w trakcie realizacji 
umowy, po okresie świadczenia usługi staną się własnością Zamawiającego.

29. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku uszkodzenia aparatu telefonicznego, nie 
podlegającego naprawie gwarancyjnej, możliwość odpłatnej wymiany aparatu na nowy, w 
ramach obowiązującej umowy, bez konieczności jej przedłużania.

30. Telefony i akcesoria będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

31. Wymagania dotyczące usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 sztuki fabrycznie nowych i bezpłatnych kart 

SIM do bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na terenie kraju z abonamentem 
zaoferowanym w ofercie.

2) dostawa kart i modemów odbędzie się przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi
3) Wykonawca zagwarantuje transfer danych w technologii zgodnej z zaoferowana w 

ofercie w zależności od technologii posiadanej przez operatora, stosownie do zasięgu 
posiadanych stacji bazowych

4) Zamawiający wymaga minimalnej prędkości transmisji danych nie mniejszej niż 20 
Mb/s, stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych

5) Zamawiający wymaga minimum 4 GB limitu danych na jedno urządzenie z maksymalna 
prędkością dedykowaną dla oferowanego abonamentu

6) Wykonawca zagwarantuje. Że po wyczerpaniu limitu transferu danych nie będą naliczane
dodatkowe opłaty, przy czym transfer spadnie do prędkości określonej przez operatora

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferty w oparciu o niniejsze zaproszenie mogą złożyć Wykonawcy posiadający wpis do ‘’rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych’’ zgodnie z przepisami artykułu 10 ustawy z dnia 16.07.2004
roku  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w j. polskim na komputerze, maszynie do pisania lub 
czytelnym pismem ręcznym

2. Wszystkie zmiany i skreślenia powinny zostać zaparafowane przez Wykonawcę
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



5. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz ofertowy
6. Przed podpisaniem umowy, wyłoniony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub CEiDG

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do dnia 30.11.2015 r. , do godziny 10.00
2. Oferty należy złożyć:

1) na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 
Gdańsk), Dział zamówień publicznych, budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103-105 
lub 
2) mailowo, skany podpisanych dokumentów, na adres: k.taper@amuz.gda.pl 

3. Oferty złożone pisemnie w siedzibie Zamawiającego oraz drogą mailową powinny zawierać
oznaczenie : „oferta na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 
urządzeń”

4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane
na adres Wykonawcy, w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej.

V. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 
ofertowym.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena brutto abonamentów – 60%
2) cena brutto 30 szt. telefonów komórkowych oraz 4 modemów – 40%

a) Sposób oceny ofert w kryterium cena

CK (1i2)= [CN / CR x % wagi ] x 100

CK – ilość punktów dla kryterium; 

CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert;
CR – cena oferty badanej;
% wagi – waga kryterium ocen.

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  sumę  punktów  w
kryterium cena oraz termin wykonania oferowanego asortymentu: Ʃ = CK1 + CK2

4. Niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  powiadomi
Wykonawców o wyniku postępowania.
VI. 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
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korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym postępowaniu.

4. Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. Wzór
umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


