SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
PROCEDURA
URZĄD MIEJSKI O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA STRONA: 1
W KOWARACH
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

Krzysztof Radomski, Ref. Administracyno-Gospodarczy
Kowary, 17.04.2013
Znak sprawy: AG.2634.2.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
• Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: dostawę wraz z instalacją systemu telefonii VoIP oraz świadczenie
usług telekomunikacyjnych.
• Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
1. dostawę sprzętu do obsługi telefonii VoIP zgodnie z wykonaną analizą przedwdrożeniową,
2. podłączenie i konfigurację systemu w budynkach Urzędu Miejskiego w Kowarach,
3. przeniesienie obecnych numerów telefonii tradycyjnej na platformę VoIP,
4. przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu dla administratorów systemu,
5. świadczenie usługi VoIP wraz z obsługa serwisową i pomocą techniczną,
6. obsługa procedur gwarancyjnych dla zakupionego sprzętu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w oparciu o w/w punkty znajduje się w załączniku nr 2.
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Termin realizacji zamówienia: 7 czerwca 2013 r.
Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kowarach, do
godz. 12:00, 17 maja 2013 r.
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2013 r. godzina 12:15
Kryterium oceny ofert: najniższa kwota będąca sumą ceny za miesiąc świadczenia usługi oraz raty
miesięcznej za sprzęt
Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Umowa i warunki płatności* – do uzgodnienia z Wykonawcą w ramach przygotowanej przez niego
Umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
◦ dwie umowy na 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia: umowa na usługę VoIP oraz umowa
na sprzedaż ratalną sprzętu,
◦ płatności co miesiąc na podstawie faktur (osobno za usługę i za sprzęt),
◦ faktury wystawianie z 14-dniowym terminem płatności od momentu wpłynięcia (faktury mogą
być wystawiane elektronicznie bez podpisu Zamawiającego),
◦ naliczanie opłat za usługę rozpoczyna się od momentu dostarczenia i zainstalowania sprzętu,
oraz uruchomienia usługi w sposób kompletny,
◦ opłaty na podstawie faktur będą uiszczanie jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego,
◦ dostawa sprzętu oraz jego instalacja odbędzie się na koszt Wykonawcy.
Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej w katalogu publicznym.
Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany
do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku
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Oferta w postępowaniu „dostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP oraz świadczenie
usług telekomunikacyjnych” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Krzysztof Radomski,
tel. 75 64 56 117, e-mail: informatyk@kowary.pl

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* w przypadku zawierania umowy
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