Projekt pn.: „Komplementarni w działaniu” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, dn. 07.09.2018 r.
Nr sprawy: SO.261.4.6.2018.MM
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów
telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach
realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5.
Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020.
(POWTÓRZONE)
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie
połączeń wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych
i do sieci komórkowych, połączeń przychodzących, pakietowej transmisji danych,
wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), rozszerzonych wiadomości
tekstowych (EMS), multimedialnych wiadomości tekstowych (MMS).
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni 10 sztuk aktywnych
kart SIM dla nowych numerów wraz z dostawą aparatów telefonicznych, których
minimalne parametry techniczne zostały zdefiniowane w załączniku nr 3 – „Specyfikacja
techniczna aparatów telefonicznych”.
3. Aktywacja, karty SIM i ich dostawa wraz z urządzeniami do siedziby Zamawiającego
musi być wliczona w cenę oferty dla wszystkich abonamentów.
4. Dostarczone aparaty telefoniczne winny być:
1) fabrycznie nowe i nieużywane;
2) wolne od wad fizycznych i prawnych;
3) posiadać wymagane prawem certyfikaty i homologacje;
4) gotowe do pracy z zainstalowanym oprogramowaniem (bez blokady SIMLOCK).
5. Kolory obudowy dostarczonych aparatów telefonicznych muszą być stonowane: ciemne
(czarne) lub srebrne.
6. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji producenta na dostarczone aparaty
telefoniczne.
Sekcja Organizacyjna
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl
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Karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi aparatami telefonicznymi oraz
zabezpieczone przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN.
Dostawa aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami oraz kartami SIM odbędzie się
przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę.
Usługa winna być dostępna przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu, przy czym
Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi automatycznej w porze nocnej.
Wykonawca zapewni zasięg telefonii komórkowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
według aktualnie opublikowanych map zasięgu na stronie internetowej Wykonawcy, na
poziomie umożliwiającym transmisję głosu i danych w tym, co najmniej 95 % obszaru
Województwa Śląskiego, z wyłączeniem miejsc o silnym poziomie zakłóceń (środki
transportu, okolice stacji trafo) lub o własnościach ekranujących (piwnice,
pomieszczenia o metalowych lub żelbetowych gęsto zbrojonych ścianach).
Zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do:
1) nawiązania łączności głosowej;
2) przesyłania wiadomości SMS, MMS;
3) przesyłania i pobierania danych za pomocą użytkowanych przez Zamawiającego
aparatów telefonicznych.
Wykonawca w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej bez naliczenia dodatkowych
kosztów, dla każdego numeru zapewni:
1) rozmowy w kraju i w roamingu w UE – bez limitu;
2) SMS / MMS – bez limitu;
3) internet LTE w telefonie: 2 GB;
4) blokadę usług SMS i MMS Premium, połączeń na numery specjalne oraz możliwości
pobierania płatnych aplikacji/dodatków mobilnych (przez blokadę usług SMS i MMS
Premium, połączeń na numery specjalne oraz możliwości pobierania płatnych
aplikacji/dodatków mobilnych Zamawiający rozumie uniemożliwienie wykonywania
takich połączeń oraz blokadę zakupu produktów elektronicznych tj. korzystanie
z aplikacji, gier, wideo oraz innych treści cyfrowych, za które są pobierane opłaty,
a zatem wyraża zgodę na blokadę powyższych usług elektronicznych);
5) bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie poczty;
6) blokadę karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia;
7) bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 48 godzin od zgłoszenia w dni
robocze;
8) SMS powiadamiający o próbie połączenia;
9) bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi;
10)możliwość korzystania z infolinii, czynnej co najmniej w godzinach 8:00-20:00.
Zamawiający dopuszcza obsługę w postaci automatu w porze nocnej;
11) opiekuna biznesowego” w zakresie wsparcia technicznego, sprzedaży usług oraz
rozliczeń finansowych (za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie);
12) zarządzanie usługami, stanem konta, zgłoszeniami serwisowymi, itp. dla wszystkich
numerów telefonów poprzez stronę www. lub aplikację.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31 sierpnia 2019 r., przy czym aktywacja
usługi winna nastąpić w ciągu 24 godzin od daty dostawy telefonów komórkowych.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
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2)

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykażą że są podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2018.138 art. 307 z późn. zm.).

VI. PODWYKONAWCY: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.
3. Prawidłowo wypełniona specyfikacja techniczna aparatów telefonicznych – załącznik
nr 3.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj. potwierdzające
posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – aktualny
wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektroniczne, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.138 art. 307 z późn. zm.) – załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5.
6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, chyba, że Zamawiający posiada
te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz
danych*.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem
VAT).
2. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać,
czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (tzw. odwrócony VAT) poprzez wskazanie „TAK” lub „NIE” w danej pozycji.
W przypadku wskazania „TAK”, Zamawiający doliczy do podanej przez Wykonawcę
wartości należny podatek VAT, który będzie zobowiązany rozliczyć na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym
dostawę aparatów telefonicznych i akcesoriów oraz cła, podatki i inne opłaty.
4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na cenę zamówienia.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w oparciu o tabelę nr 1
zamieszczoną w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy.
6. Wykonawca w celu obliczenia ceny wykonania zamówienia jest zobowiązany obliczyć
i podać w formularzu asortymentowo-cenowym cenę jednostkową brutto dla każdej
*

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,
dokument składa każdy z nich.
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z pozycji wymienionych w specyfikacji.
7. Następnie należy dokonać zsumowania cen poszczególnych pozycji. Suma cen
za poszczególne pozycje stanowić będzie cenę oferty brutto (cenę wykonania
zamówienia).
8. Cena winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
IX. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena (C)

80 %

80 punktów

20 %

20 punktów

Termin dostawy [T] telefonów komórkowych
wraz z akcesoriami oraz kartami SIM
(liczony od dnia zawarcia umowy)

1) Zasady oceny kryterium "Cena" (C):
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
x Max (C)
Ci

gdzie:
Pi(C)

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C) maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena", tj. 80 punktów.

2) Zasady oceny kryterium "termin dostawy telefonów komórkowych wraz z akcesoriami” (T):
Termin dostawy telefonów komórkowych wraz z akcesoriami oraz kartami SIM (w dniach
roboczych, liczony od dnia zawarcia umowy) z wagą 20,00 pkt, obliczony zostanie według
następującego sposobu:
Termin dostawy**

Do 3 dni

Do 5 dni

Do 7 dni

Do 9 dni

Ilość punktów

20

15

10

5

**) maksymalny termin dostawy telefonów komórkowych wraz z akcesoriami oraz kartami SIM nie może być dłuższy niż 9 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy, przy czym umowa musi zostać zawarta przed upływem okresu związania ofertą,
wynoszącego 30 dni.

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która
po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą
liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu
z widocznym podpisem (format JPG, PDF), na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl,
z tytułem wiadomości: Oferta na świadczenie usług telefonii komórkowej – projekt
„Komplementarni w działaniu”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2018 roku o godz. 13:00. Oferty złożone
po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
XI. UDZIELANIE INFORMACJI:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Michał Zieliński,
tel.: +48/34 37-24-226 lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY:
1. Z
Wykonawcą,
którego
oferta
zostanie
uznana
przez
Zamawiającego
za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia, której wzór
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
2. Projekt umowy nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją
postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Szczegółowe
warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie
zamieszcza na stronie internetowej.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
7. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie
lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
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oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia
wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Załączniki:
•
Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
•
Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2,
•
Specyfikacja techniczna aparatów telefonicznych – załącznik nr 3,
•
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,
•
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5;
•
Projekt umowy – załącznik nr 6.

wz. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Iwona Borysiuk
Zastępca Dyrektora
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