Oznaczenie postępowania: DZ-2501/99/20

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Zapytanie ofertowe
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W
ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB, Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Upublicznione na stronie zamawiającego: www.piwet.pulawy.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej przez okres 12 miesięcy dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB, Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) zapytaniu ofertowym, w tym załącznikach do zapytania ofertowego, w szczególności zawartych w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 ) oraz umowie.
b) ofercie Wykonawcy.
2. Informacje o możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy, tj. od
dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.05.2021 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposoby dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na dowód spełniania warunku,
Wykonawca wykaże, że posiada aktualny na dzień składania ofert wpis do rejestru

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z
2019, poz. 2460.), pozwalający na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – na dowód spełniania warunku, Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 2
zamówienia, polegające na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej. Wartość brutto każdego wykonanego zamówienia przed dniem składania ofert
lub w przypadku zamówienia wykonywanego, wartość brutto części zamówienia
zrealizowanej przed składaniem ofert, nie może być mniejsza, niż 10.000,00 zł. brutto
Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 );
2) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2);
3)pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo
do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów, złożonych waz z
ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z
Wykonawców do reprezentowania pozostałych;
4)wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzony przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019, poz. 2460), pozwalający na podjęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym
– aktualny na dzień składania ofert;
5)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również
wykonywanych
usług
zamówienia,
polegających
na
świadczeniu
usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców . Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 2
usług oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Agata Wawer
mgr Aneta Kruk
przetargi@piwet.pulawy.pl
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego. .
4) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego,
w tym formularza ofertowego.
5) Ofertę w ścisłym tego słowa znaczeniu stanowi wypełniony oraz PODPISANY “formularz
ofertowy” (załącznik nr 2). Do oferty Wykonawca musi dołączyć dokumenty wymienione w
zapytaniu ofertowym.
6) Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
8) Osoba podpisująca ofertę musi złożyć:
a) Podpisy czytelne lub parafy z pieczątkami imiennymi na wszystkich stronach oferty
i oświadczeniach Wykonawcy,
b) Podpisy lub parafy na załącznikach do oferty,
c) Podpisy lub parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
9) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności informacje i
wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego pełnomocnika
Wykonawcy.
10) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11) Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złożonego w formie kserokopii, przez osobę podpisującą
ofertę oznacza, że osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu, na
którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Zamawiający dopuszcza
parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.
12) Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno
ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na
pierwszej stronie oferty.
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy przesłać na następujący adres mailowy: przetargi@piwet.pulawy.pl.
2) Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2020 do godz. 10:00
3) Oferty złożone po terminie Zamawiający nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1) Oceny ofert dokona Komisja.
2) Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają
wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
3) Kryteria wyboru:
Cena oferty – 100%.
4) Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert nieodrzuconych – ważnych, zawierająca
najniższą cenę realizacji zamówienia.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:













administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

______________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdził w dn:…………………..

