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Bodzentyn 14.11.2022r.

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa

oferty cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji
danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych i dostępem do internetu na rzecz
Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie,
b. Świadczone usługi mają zapewnić min. łączność głosową, tekstową SMS, multimedialną MMS,
pakietową transmisję danych. Realizacja usług odbywać się będzie za pomocą dostarczonych
Zamawiającemu przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz dostarczonych telefonów,
c. Realizacja zamówienia odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia
świadczenia usług,
d. Zamawiający poda wykaz aktywnych numerów telefonów z chwilą wyłonienia Wykonawcy,
e. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich
Zamawiającego obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej (w liczbie 35 szt. oraz
nadanie 2 nowych numerów – łącznie 37 sztuk) według terminów zakończenia umów u innych
operatorów. Wykonawca przeniesie je na swój koszt do własnej sieci od dnia aktywowania
usług,
f. Wykonawca zobowiązuje się do dopilnowania wszelkich formalności związanych z
wypowiedzeniem dotychczasowych umów Zamawiającego u innych operatorów zgodnie z
obowiązującymi terminami umów lojalnościowych.
Koszty związane z przeniesieniem
numerów do własnej sieci poniesie Wykonawca. Świadczenie usług będzie następować po
cenach podanych w ofercie, po przejęciu numerów od obecnego operatora,
g. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji nie spowoduje to przerwy w
świadczeniu usług ani dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego,
h. Wykonawca przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług dostarczy do siedziby
Zamawiającego fabrycznie nowe wraz z dokumentami gwarancyjnymi następujące urządzenia: 37 sztuk aktywnych kart SIM, 37 sztuk telefonów komórkowych
i. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia łącznej liczby kart SIM i telefonów
komórkowych na warunkach złożonej przez Wykonawcę oferty,
j. Wykonawca zapewni opiekuna biznesowego w zakresie sprzedaży usług, sprzętu oraz wsparcia
technicznego i serwisowego,
k. Usługi oparte będą na jednolitych miesięcznych abonamentach obejmujących wszystkich
użytkowników. Abonament to kwota do wykorzystania na wszystkie połączenia głosowe, SMSy, MMS-y, pakietowa transmisja danych na następujących zasadach:
l. Nielimitowane połączenia głosowe do wszystkich sieci krajowych operatorów w tym numerów
stacjonarnych w cenie abonamentu.
m. Nielimitowane wysyłanie wiadomości SMS/MMS do wszystkich krajowych operatorów sieci
komórkowych w cenie abonamentu.
n. Transmisja danych w ramach przyznanych limitów min. 10 GB w cenie abonamentu.
o. Składowe elementy:

Ilość kart /telefonów
37/37

p.

Wymagania
Nielimitowane
połączenia/sms/mms,
internetowy min. 10 GB

Pakiet

Wymagania dotyczące telefonów komórkowych:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 37 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych
według wymagań technicznych zawartych w poniższej tabeli:

Parametry telefonu

Parametry minimalne

Parametry
punktowane

Obsługa technologii LTE
Wyświetlacz
(przekątna
minimalna)

TAK
6” IPS

-

Rodzaj wyświetlacza
Procesor
minimum
(minimalna
ilość
rdzeni
procesora)

Dotykowy
Ośmiordzeniowy, co najmniej
2000pkt. w rankingu Passmark
https://www.cpubenchmark.net

-

Bateria: pojemność minimalna

4000 mAh

5000 mAh i powyżej

Pamięć wbudowana (minimum)

64 GB

128 GB i powyżej

Pamięć RAM (minimum)
GPS
Preinstalowany system
operacyjny (minimum)

4 GB
TAK
Android 10.0

-

Aparat główny (minimum)

-

Slot na kartę pamięci:

powyżej 12 MPX i obiektywem do
f2.0
microSD

-

Dual – sim

TAK

-

Ładowarka sieciowa

TAK

-

Możliwość nieograniczonego
korzystania z usług i aplikacji
oferowanych przez GOOGLE
LLC

TAK

-

q.

dodatkowo

Zamawiający informuje, że maksymalna kwota jaką może przeznaczyć na zakup telefonów
wynosi 2000,00 złotych brutto; Zamawiający informuje, że maksymalna kwota miesięcznego
zobowiązania z tytułu świadczonych usług nie może przekroczyć kwoty 1200,00 zł brutto Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty z wynagrodzeniem przekraczającym
ww. kwotę - oferta zostanie odrzucona;
r. Zamawiający dopuszcza jednorazową płatność za dostawę telefonów płatną w terminie 21 dni
od dnia dostawy telefonów potwierdzonej protokołem odbioru
s. Płatność za abonament następować będzie w rozliczeniu miesięcznym, Zamawiający dopuszcza
płatność na podstawie faktury VAT z opóźnionym terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.
2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z opisem zamówienia i przesłać do dnia 21.11.2022 roku do
godz. 900
b. Wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
c. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
oraz ostemplowana pieczęcią firmową.
e. Do oferty należy załączyć propozycje umowy zawierającą wszystkie wymagania wynikające
z zapytania.
f. Oferta ma uwzględniać wszelkie opłaty przewidziane do poniesienia przez Zamawiającego.
3. Ofertę można:
o Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.
Suchedniowska 4.
o przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
o przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
o dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
4. Wybór oferty
a-Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w
zapytaniu ofertowym.
b-Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena za abonament liczona łącznie dla wszystkich numerów – 60pkt
Cena za telefony – 30 pkt
Dodatkowe kryteria zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą – 10 pkt
Zastosowanie wzoru do obliczenia oferty:
Cena za abonament liczona łącznie dla wszystkich numerów:
Najniższa zaoferowana cena za abonament
Liczba punktów za abonament = ------------------------------------------------------------- X 60 pkt
Cena badanej oferty za abonament
Cena za telefony
Najniższa zaoferowana cena za telefony+100
Liczba punktów oferty za telefon = -------------------------------------------------X 30 pkt +suma pkt za
Cena badanej oferty za telefony+100
parametry techniczne
tel. komórkowych
Dodatkowe punkty za parametry telefonów komórkowych:
LP.

Parametr techniczny telefonu

Parametr
dodatkowo
punktowany

Liczba punktów

1.

Bateria: pojemność:

5000 mAh i powyżej

5

2.

Pamięć wbudowana

128 GB i powyżej

5

Liczba punktów badanej oferty = liczba pkt za abonament + liczba pkt za telefony
Parametry określone w zapytaniu ofertowym jako parametry minimalne i poniżej parametrów
dodatkowo punktowanych otrzymują 0 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania
oraz otrzyma największą liczbę punktów.

5.Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę w następujących przypadkach:
a) Oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym;

b) Oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki
c)

rachunkowe;
Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

6.Informacje dodatkowe

a.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11

września 2019 r. prawo zamówień

publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie

przekracza 130.000,00 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego
Parku Narodowego do zawarcia umowy.

b.

Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega
sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.

c.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
oferty najkorzystniejszej.

d.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku
skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w punkcie c.

Załączniki do zapytania:
1. Wzór formularza ofertowego

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/

