
Stanowisko ds. obsługi informatycznej 

(Oddział/Dział/Samodzielne stanowisko) 

Nr sprawy: SI.230.1.2022       Poznań, 16.03.2022r. 

Zapytanie ofertowe 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

A. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do świadczenia usług telefonii komórkowej i 

transmisji danych, na terenie całego kraju jak również UE i poza nią przez okres 24 miesięcy, od 01 kwietnia 2022r 

do 31 marca 2024r., polegających na: 

1) przejęciu aktualnie wykorzystywanych przez zamawiającego numerów telefonów komórkowych: 89 numerów 

20GB transmisji danych i głosu. 2 dostępy mobilne do INTERNETU o parametrach 100GB; 5 dostępów mobilnych 

do INTERNETU o parametrach no limit internet/roaming UE; 4 dostępy mobilne do INTERNETU o stałym IP 

999GB na wskazanych przez POSIR aktywnych kartach SIM realizujących usługi transmisji danych bez i głosu, 

2) uruchomieniu, w ramach zgłaszanych przez POSIR potrzeb, 10 nowych aktywacji w sieci Wykonawcy 

w terminach wskazanych przez POSIR wraz z odpowiednią liczbą mobilnych dostępów do INTERNETU 

uruchomionych na aktywnych kartach SIM realizujących usługi głosowe lub tylko transmisje danych, 

3) uruchomieniu, w ramach zgłaszanych przez POSIR potrzeb, aktywacji przejętych przez POSIR, w ramach cesji od 

innych podmiotów i osób fizycznych, na warunkach zgodnych z niniejszą umową. 

B.  Świadczone w ramach niniejszego postępowania usługi telekomunikacyjne będą obejmowały: 

1) w ramach opłaty abonamentowej, realizację przez Wykonawcę, bez ograniczeń na terenie kraju, połączeń 

głosowych pomiędzy tymi aktywacjami POSIR, które zostały przeniesione i aktywowane w sieci Wykonawcy 

w wyniku realizacji niniejszej umowy, 

2) wszystkie rodzaje usług oferowanych w ramach cennika usług Wykonawcy, będącego integralną częścią Umowy. 

C.  Koszty przeniesienia numeracji od obecnego operatora do sieci Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

D. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zapewni: 

1) dla wszystkich połączeń realizowanych w sieciach krajowych, stałą stawkę za 1 minutę połączenia głosowego dla 

danej frakcji ruchu, niezależną od pory dnia lub tygodnia, 

2) dla wszystkich połączeń realizowanych w sieciach krajowych, jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, 

bez opłaty za inicjację połączenia, 

3) na wniosek POSIR, w przypadku wymiany przez niego, dla danej aktywacji terminala telefonicznego lub 

modemu do mobilnego dostępu do Internetu, bezpłatną wymianę starej karty SIM na nową, właściwą dla 

nowego terminala. Wykonanie tej czynności po raz drugi i kolejny, dla tej samej aktywacji będzie płatne zgodnie 

z cennikiem Wykonawcy, 

4) bezpłatnie, dla każdej karty SIM POSIR-u aktywowanej w sieci Wykonawcy: 

a) usługę profil blokujący połączenia na numery specjalne, dla wszystkich numerów o podwyższonej płatności, 
przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na żądanie POSIR, 

b) bezpłatne blokowanie połączeń typu Premium Rate dla połączeń przychodzących i wychodzących (głosowych, 
SMS i MMS), przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na żądanie Zamawiającego, 

c) blokadę pakietowej transmisji danych, 
d) włączanie lub wyłączenie usługi mobilnego dostępu do Internetu, 
e) włączanie lub wyłączenie usługi roamingu i aktywacje połączeń międzynarodowych, 
f) usługę poczty głosowej w połączeniach krajowych, 
g) całodobowe biuro obsługi klienta oraz pomocy technicznej, 
h) bilingi szczegółowe dla wszystkich numerów w wersji elektronicznej, 



5) ciągłe świadczenie usług telekomunikacyjnych z ewentualną przerwą na przeniesienie numeracji telefonicznej 

komórkowej do nowego operatora, nie dłuższą jednak niż to wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 249, poz.1670, rozdz. 4) w sprawie warunków korzy6stania z uprawnień 

w publicznych sieciach telefonicznych, 

6) zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej, 

7) dostarczanie na pisemne żądanie Zamawiającego szczegółowego wykazu wykonywanych na jego rzecz usług 

telekomunikacyjnych. 

Niezbędne dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wzór umowy, numerację, formularze ofertowe zostały 
zawarte w załącznikach: 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

01 kwietnia 2022r do 31 marca 2024r 

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli 

dotyczy): doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług potwierdzone oświadczeniem 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: cena,  doświadczenie 

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: wskazana wizja lokalna 

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 

23.03.2022 do godziny 13:00 w formie elektronicznej na poniższy adres mailowy: 

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie. 

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) 

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: p.spychala@posir.poznan.pl 

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do 

sekretariatu. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie. 

 

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej – Piotr Spychała 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w 

ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku dokonywania 

oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i 

złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej 

cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.  

Załączniki: 

Zał. 1 Formularz ofertowy 
Zał. 2 Wzór umowy 
Zał. 3  Wykaz aktywacji do przejęcia 
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