
 

 

 

Opole, 2017-03-30 
WOF.261.1.29.2017 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na usługę o wartości netto poniżej 30 000 € 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 
pkt. 8 tej ustawy.  

I. Zamawiający: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 
45-512 Opole 
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl 
tel. 77 45 26 230 
fax. 77 45 26 231 

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest ,,Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej z dostępem do Internetu w technologii LTE na potrzeby Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, wraz z dostawą 5 fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych”. 
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej z dostępem do Internetu w technologii LTE na potrzeby Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu, wraz z dostawą 5 fabrycznie nowych 
telefonów komórkowych, spełniających niżej podane parametry techniczne (minimalne). 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od wymagań 
minimalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przejęcia aktualnie 
wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów komórkowych działających obecnie w 
sieci Orange (jeśli nastąpi zmiana operatora). 
Świadczenie usług telefonii komórkowej będzie realizowane 24 godziny na dobę przez okres 
24 miesięcy. 
 
2. Zakres świadczonych w ramach abonamentu usług obejmuje: 

 nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i na telefony stacjonarne; 
 nielimitowane SMS-y oraz MMS-y do wszystkich sieci komórkowych; 



  
 

 dostęp do sieci Internet w technologii LTE z pakietem transmisji danych min. 3 GB 
miesięcznie dla każdej karty SIM i nielimitowaną prędkością wysyłania i pobierania 
danych (pakiet transmisji danych zgodny z podanym w kryterium oceny ofert), 

 po wykorzystaniu pakietu transmisji danych, dostęp do sieci Internet jest 
nielimitowany z prędkością pobierania danych wynoszącą co najmniej 512 kb/s, 

 bezpłatną aktywację kart sim, 
 elektroniczny podgląd faktury oraz pełnego bilingu dla poszczególnych numerów. 

 
3. Wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych: 
Lp. Cecha Parametry minimalne 
1. Transmisja danych  LTE Cat 4 150/50 Mbps 

 Bluetooth 4.0 
2. Multimedia  Dyktafon 
3. Ekran  min. rozdzielczość: 720x1280 px  

 min. przekątna: 5 cala  
4. Ilość pamięci RAM   min.1GB 
5. Ilość pamięci wewnętrznej  min. 8 GB 
6. Czas rozmów (3G)  min. 8h 
7. Aparat główny  min. rozdzielczość: 8 Mpix 

 Auto Focus 
 nagrywanie wideo w jakości HD 

8. Warunki gwarancji  min. okres gwarancji: 24 miesiące 
9. Waga maksymalna  max. 200g 

10. Ekran dotykowy  wymagany 
11. Wymagania dodatkowe  slot na karty microSD  
 
IV. Wymagania stawiane Wykonawcom: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był wpisany do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
W celu wykazania spełniania warunku, Wykonawca wpisuje w formularzu ofertowym numer 
w rejestrze UKE. 
 
V. Kryteria oceny ofert 
1. Kryteria i opis sposobu oceny ofert 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
(%) 

 
Opis sposobu oceny 

1 Cena (K1) 95 

Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brat pod uwagę cenę 
brutto podaną w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 
do rozpoznania cenowego. Ilość punktów w tym kryterium zostanie 
obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

K1 =  
 

 푥 95% x 100 

 
gdzie:   
K1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
C n – cena brutto oferty najniższej 



  
 

C b – cena brutto oferty badanej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może 
uzyskać max. 95 pkt. 

 

2 
Wielkość pakietu 
internetowego w 
technologii LTE (K2) 

5 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował pakiet minimum 
3 GB miesięcznie/dla każdego numeru, na dostęp do sieci Internet 
w technologii LTE. 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 
poniższego wzoru: 

K2 =  
 

 푥 5% x 100 

 
gdzie:   
K2 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium 
„Wielkość pakietu internetowego w technologii LTE” 
P n – największy miesięczny pakiet transmisji danych w technologii 
LTE z nielimitowaną prędkością pobierania i wysyłania spośród 
złożonych ofert 
P b – wielkość miesięcznego pakietu transmisji danych w technologii 
LTE z nielimitowaną prędkością pobierania i wysyłania oferty 
rozpatrywanej. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może 
uzyskać max. 5 pkt. 
 

 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 
w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą 
liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

K = K1 + K2 
Gdzie: 
K  –  łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 

K1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 

K2  – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Wielkość pakietu 
internetowego w technologii LTE” 

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością jeżeli 
przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 
punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Jeśli nie będzie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dalszych negocjacji z wykonawcą, którego oferta 
okaże się najkorzystniejsza. 
 
 

VI. Sposób realizacji zamówienia/ Istotne postanowienia umowy 
1. Faktury miesięczne będą wystawiane na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, NIP: 754 -29 -54 -917, REGON 
160221317. 
2. Rozliczanie należności za wykonane usługi odbywać się będzie z dołu w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. Termin płatności wynosi do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury na adres Zamawiającego. 



  
 

3. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej, o ile będą 
one podpisane podpisem elektronicznym. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu, dostępną pod adresem: http://opole.rdos.gov.pl/polityka-
srodowiskowa i zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie realizacji umowy. 
 
VII. Termin wykonania: 
Umowa będzie zawarta na okres od 25.04.2017 r. – 24.04.2019 r. 
 
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Oferty należy dostarczyć wg załączonego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 
nr 1 niniejszego zapytania, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, 
ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 4.31 A, lub wysłać na adres poczty 
elektronicznej: zampub.opole@rdos.gov.pl do dnia 05.04.2017 r.  
Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
IX. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami 
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są 
przedstawiciele Zamawiającego: 
- Magdalena Spychalska – pok. 4.19, tel. 77-45-26-249. 
 
Niniejsze rozpoznanie cenowe jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień 
publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony 
środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 8). 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Załącznik nr 1  

WOF.261.1.29.2017.MS 
 
 

Formularz ofertowy 

dot. świadczenia kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
z dostępem do Internetu w technologii LTE na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, wraz z dostawą 5 fabrycznie nowych telefonów komórkowych. 
 
Dane wykonawcy: 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 
NIP:  ……………………………………………………...…….………………… 
REGON: ……………………………………………………...…….………………… 
Nr telefonu: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres e-mail: ……………………………………………………...…….………………… 
Numer w rejestrze UKE……………………………………………………………………… 
 
1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, oferuję jego wykonanie zgodnie 
z wymogami Zamawiającego za kwotę wg tabeli poniżej: 

Lp. 
Rodzaj usługi/dostawy 

Stawka za pojedynczy 
abonament 

Ilość 
numerów/
urządzeń 

Ilość 
miesięcy 

Ogółem kolumny 
(4 x 5 x 6) PLN 

brutto 
Stawka 
podatku 
VAT [%] 

Cena PLN 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Abonament miesięczny   5 24 m-ce  

2 Telefon (marka, model) 
………………………….*   5 -  

3 SUMA  

 
 
* Wartość telefonu ma uwzględniać jego całkowity koszt. Zamawiający nie dopuszcza 
rozkładania na raty kosztów zakupu telefonów komórkowych w ramach abonamentu 
miesięcznego. 
 
1. W ramach abonamentu, oferuję pakiet …………… GB miesięcznie/dla każdego numeru, 
na dostęp do sieci Internet w technologii LTE. Zamawiający wymaga, aby było to minimum 
3 GB dla każdego numeru.  



 

   
 

2. Oświadczam, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia parametry 
techniczne określone przez Zamawiającego. 
 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 
4. Oświadczam, że jestem wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – nr …………. 
 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi warunkami umowy i akceptuję je bez 
zastrzeżeń.  
 

6. Akceptuję wymagany termin realizacji umowy: 24 miesiące.  
 

7. Udzielam (zapewnię udzielenie przez producenta) minimum 24-miesięcznej gwarancji 
na zakupione przez Zamawiającego telefony komórkowe. 

 
 
 
…………………………. 
Miejscowość, Data 
 
             
       ……………………………………………… 
             /podpis Wykonawcy/ 
 
 


