
 

 

 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych,  

polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00048.2015    02.10.2015 r. 
l.dz.: ZP.KW-00303/15    

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA: 

1. Proszę o informację jaką wartość zamówienia Wykonawcy mają wpisać w formularzu oferty dla celu 
oceny oferty – załącznik nr 1 SIWZ w pozycji cena brutto nad tabelą jednostkową cen – czy cenę 
miesięczną wynikającą z tabeli czy cenę za kontrakt? Jeśli za kontrakt proszę o podanie wzoru 
arytmetycznego pod który należy postawić wyliczenie, ze względu na nie do końca znany czas trwania 
umowy – czy usługa ma być liczona na 24 miesiące czy na 25 miesięcy /jeśli ma być uruchomiona  
w październiku. 

2. Załącznik Nr 1 SIWZ, tabela, poz. 7 - proszę o informację czy niniejsza pozycja cenowa koszty w roaming 
na terenie Unii Europejskiej dotyczy kosztów połączeń wychodzących czy odebranych? 

3. Załącznik Nr 1 SIWZ, tabela, poz. 11 i 12 – proszę o informację czy koszty połączeń Świat do wybranych 
krajów 1 i 2 dotyczą połączeń międzynarodowych czy w roamingu? 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym ceny brutto dla podanych szacunkowych ilości 
miesięcznych. Zgodnie z zapisami Rozdziału II ust 3 SIWZ umowa będzie realizowana do wykorzystania 
kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. do wysokości 80.000,00 zł 
brutto. 

2. W odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz 3 Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ. Aktualny formularz 
ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

− terminu składania ofert, który wyznaczony zostaje na 07.10.2015 r. do godz. 11:00.; 

− terminu otwarcia ofert, który wyznaczony zostaje na 07.10.2015 r. o godz. 11:15; 

− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania 
ofert, tj. do dnia 07.10.2015 r., do godz. 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl  



 
Załącznik nr 1 

Nazwa i  adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

 

 

OFERTA  
POWIAT POZNA ŃSKI 

ul. Jackowskiego 18,  
60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu łączności 

komórkowej i przesyłu danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę* : 

cena brutto …………..……………………………………………..…………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 

w tym: 

Lp. Nazwa usługa/produkt Jednostka 
miary 

Cena 
jednostk. 

brutto 

Szacunkowa ilość 
miesięczna  
(sek.)/szt. 

Cena brutto 
(Cena jedn. 

brutto x ilo ść) 

1 Koszt połączenia do sieci Operatora i stacjonarne 1 minuta  2 813  

2 Koszt połączenia do sieci innych operatorów 1 minuta  5 445  

3 Koszt   SMS- krajowy (poza grupą) 1 SMS  2 500  

4 Koszt  MMS- krajowy 1 MMS  121  

5 Koszt SMS w roamingu do UE oraz poza UE 1 SMS  30  

6 Koszt MMS w roamingu UE oraz poza UE 1 MMS  5  

7 
Koszt połączeń w roamingu wychodzących na 

terenie Unii Europejskiej 
1 minuta  80  

8 
Koszt połączeń w roamingu odbieranych na 

terenie Unii Europejskiej 
1 minuta  46  

9 
Koszt usługi przesyłu danych wewnątrz kraju nie 

mniej niż 6 GB 
miesięczny 
abonament 

 4  

10 
Koszt usługi przesyłu danych wewnątrz kraju nie 

mniej niż 2 GB 
miesięczny 
abonament 

 6  

11 
Koszt usługi przesyłu danych wewnątrz kraju nie 

mniej niż 1 GB 
miesięczny 
abonament 

 45  

12 
Koszt połączeń Świat w roamingu do wybranych 
krajów 1: (Kanada, Maroko, Rosja, Szwajcaria, 

Tunezja, Turcja, Ukraina, USA) 
1 minuta  5  

13 
Koszt połączeń międzynarodowych Świat do 

wybranych krajów 1: (Kanada, Maroko, Rosja, 
Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA) 

1 minuta  2  

14 
Koszt połączeń Świat w roamingu do wybranych 

krajów 2:  (Chiny, Dominikana, Egipt, Izrael, 
Tajlandia) 

1 minuta  1  

15 
Koszt połączeń międzynarodowych Świat do 

wybranych krajów 2:  (Chiny, Dominikana, Egipt, 
Izrael, Tajlandia) 

1 minuta  1  

16 
Pakiet roamingowy we wszystkich krajach UE nie 

mniej niż 400 MB 
1 pakiet  1  

17 
Pakiet roamingowy w krajach 1, 2 poza UE nie 

mniej niż 100 MB 
1 pakiet  1  

Łączna cena za miesiąc świadczenia usługi *******  

Oświadczamy, że: 
1. Czas usunięcia awarii: ……………………minut***; 
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie do 31.12.2017 r. lub do momentu wykorzystania kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową; 



3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne 
do prawidłowego przygotowania oferty; 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 
7. Wadium wnieśli śmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium w formie 

pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom**** : 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................  

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 
 
     
 
 
       ............................................................................. 
                                                  (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi: 
* cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ; 
** Podane ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowego wykorzystania i 

mają jedynie charakter informacyjny oraz służą wyłącznie porównaniu ofert. Wykonawca oświadcza, że nie będzie 
względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu wykonania zamówienia w innej ilości poszczególnego asortymentu. 
Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 80.000,00 zł brutto 

***   pełne minuty (nie wypełnienie przez Wykonawcę tego punktu oznacza, iż czas usunięcia awarii będzie wynosił 300 minut., 
zgodnie z zapisem  zamieszczonym  w Rozdziale XIII ust. 2 SIWZ) 

**** je żeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy, należy wskazać oprócz zakresu prac również nazwy tych Podwykonawców; przekreślenie, niewypełnienie, 
oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 


