
                          

 

 

Warszawa dnia  03.08. 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie 

stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – 

wirtualnej centralki telefonicznej VPABX 

 

1. Informacje ogólne:  

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności 

zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej 

sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Urząd Transportu Kolejowego,  

02-305 Warszawa,  

Al. Jerozolimskie 134,  

e-mail: krzysztof.rumniak@utk.gov.pl 

tel.: ( 22 ) 749-15-15 

 

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu : 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej lub faksu - (22) 749-14-01.  

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest: 

Krzysztof Rumniak - tel. (22) 749-15-15, e-mail: krzysztof.rumniak@utk.gov.pl 

 

 

 

4. Podstawa prawna: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4, pkt 8). 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego 

poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności 

IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej VPABX przez okres 24 miesięcy od dnia 1 

października 2016 – szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

 

6. Termin wykonania zamówienia  

    24 miesiące od 1 października 2016 r. 

 

7. Sposób przygotowania oferty:    

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2). 

2. Do oferty należy dołączyć: 
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a). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 

b). Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych  

w Zapytaniu Ofertowym. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy 

dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. 

 

8. Miejsce oraz termin składania oferty: 

Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 7, należy złożyć  

w Urzędzie Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (12 p.) lub przesłać  

na adres krzysztof.rumniak@utk.gov.pl z dopiskiem „oferta na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych ” do dnia  12.08.2016 do godz. 12.00. 

 

9. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wątpliwości co do w/w informacji składanych przez Wykonawców  

w postepowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień co do treści 

złożonej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą spełniającym 

warunki formalne. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

5. Termin ważności oferty: 30 dni. 

 

10. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

- cena – waga 100%. 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może 

zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

 

najniższa cena ofertowa brutto 

Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt 

cena brutto oferty badanej 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

11. Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia  

2. Formularz ofertowy 

3. Wzór umowy 
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