PRZEDSIĘBIORSTWO
ŁJsłu Komunalnych Sp z o.o
39 3V!) Ropczyce, u .Przempowa 12
teIJl7/ 22-18-296

Ropczyce, dnia 08.04.2021 r.

22-18-29R

pieczątka zamawiającego

Znak sprawy: JRP1112021
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0- W Ropczycach,
ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce
zaprasza do złożenia ofer na:
2. Przedmiot zamówienia:
„świadczeniu usług telefonii komórkowej wraz dostawą aparatów telefonicznych-2021?”
3. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia 02.06.2021 r.
4. Opis kryteriów oceny ofert: kryterium oceny ofert jest cena
5. Opis spełnienia warunków udziału w zamówieniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
świadczenia usług telefonii komórkowej oraz figuruje w rejestrze przedsiębiorców
telekomunikacyjnych.
1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda złożenia:
a) aktualnego Zaświadczenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do
Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
6. Projekt umowy lub jej istotne postanowienia:
Umowa zostanie zawarta na wzorze umowy Wykonawcy
7. Informacje dotyczące p-zygotowania i złożenia oferty
1) termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2021r.do godz. 10:00 na adres
e-mail: przetargi~pukropczyce.eu
2) opis sposobu przygotcwania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego. Wypełniony w całości podpisany własnoręcznie formularz oferty, w formie
skanu należy przesłać przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail:

przetargi~pukropczyce.eu podając w tytule wiadomości nazwę i nr postępowania
(„Swiadczeniu usług telefonii komórkowej wraz dostawą aparatów telefonicznych -2021r”
„JRP/112021)
b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych przez wykonawcę.
3) Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

a) aktualne Zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do
Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
b) upoważnienie do podpisania oferty,
c) projekt umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych na które składana jest
oferta (z uwzględnieniem dostawy aparatów telefonicznych i kart SIM) celem akceptacji
przez Zamawiającego.
d) regulamin oraz cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy, któiy
będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę.
„

8. Postępowanie może być unieważnione przez Zamawiającego w każdej chwili bez podania
przyczyn.
9. Osoba do kontaktu Piotr Miąso 17 22 18296, e-mail: miasop~pukropczyce.eu

10. Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz oferty
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