
GMINA BABOSZEWO 
09-130 I3Jboszewo, ul. WJrszawska 9A 

Regan 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271.2.17.2018 

OGtOSZENIE 

Baboszewo, dnia 13 lipca 2018 r. 

Strona internetowa Zamawiajqcego 
wwwbip.gminababoszewo.pl 

o ZAMOWIENIU PUBLlCZNYM 

Gmina Baboszewo (zwana dalej Zamawiaj<\cym), zaprasza Wykonawcow do zloienia oferty na 

swiadczenie uslug telekomunikacyjnych i Inte rnetowych dla Urz'ldu Gminy Baboszewo i jednostek 

organizacyjnych Gminy Baboszewo . 

I. Tryb udzielenia zamowienia : zapytanie ofertowe. 
Wartost szacunkowa zam6wien ia ponizej 30 000,00 euro. 
Do przedmiotowego post~powan ia nie stosuje si~ przepis6w ustawy Prawo zam6wien publicznych 
(podstawa prawna: artA pkt 8 uPzp) . 
Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.2.17.2018 
Nazwa zamowienia: " Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Urz~du Gminy Baboszewo 
i jednostek organ izacyjnych Gminy Baboszewo". 

II .NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO: 
1.Gm ina Baboszewo 
09-130 Baboszewo, (pow. plonski , woj . mazowieckie) 
REGON 130378054, NI P 567-179-04-40 
tel. 23/661 1091, fax. 23/6611 071 , 
e-maill : zp@gminababoszewo.pl;urzad@qminababoszewo.pl 
adres strony internetowej:www.bip.qminababoszewo.pl , 

30 30 30 00 
2.Godziny urz~dowania: pon iedzialek, wtorek, sroda, piqtek od 7 do 15 ,czwartek od godz. 7 do 17 

IIJ.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
1. Przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i 
Internetu (cz~sc 1 zam6wienia) i uslug w zakresie telefon ii kom6rkowej (cz~sc 2 zam6wienia), dla Urz~du 
Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo. 
2. Wykonawca zobowiqzany b~dzie swiadczyc ww. uslugi na rzecz Zamawiajqcego na zasadach 
wskazanych w umowie i Regulaminie Swiadczenia Uslug Telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieznosci 
pomi~dzy postanowieniami umowy i Regu laminem, za wiqzqce uwaza si~ postanowienia umowy. 
3.Nazwy i kody okreslone we Wsp61nym Siowniku Zam6wien (CPV): 
Cz~sc I: 
64200000-8 uslugi telekomunikacyjne 

72400000-4 uslugi in te rnetowe 

CZ'lSC I J. 

64212000-5 uslugi telefon ii kom6rkowej 

4. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert cz~sc iowych. 

Kazdy Wykonawca moze zlozyc jednq ofert~ obejmujqcqjednq wybranq cZE;>sclub dwie CZE;>sc i. 

4.1 .Czesc 1 zamowienia: swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej 
i uslug internetowych. 
1 )Przedmiotem zam6wien ia jest swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonii 
stacjonarnej i Internetu dla UrzE;>du Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo 
wymienionych w Opisie przedmiotu zam6wienia (Zalqczniki 2.1-2.6 do ogloszenia) obejmujqce 



zapewnienie i utrzymanie Iqczy niezb'ldnych do realizacji polqczeri i uslug internetowych swiadczonych 
przez innych Wykonawc6w, z wykorzystaniem istniejqcej wewn'ltrznej sieci telefonicznej . 
2)W ramach niniejszego zam6wienia Wykonawca zobowiqzany b'ldzie do swiadczenia uslug telefonii 
stacjonarnej w zakresie: 
a)bezplatnych polqczeri w ramach sieci wewnE1trznej, 
b)polqczeri lokalnych, 
c)polqczen mi'ldzystrefowych, 
d)polqczen kom6rkowych, 
e)polqczen mi'ldzynarodowych, 
f)innych polqczeri - typu AUS (abonenckie numery specjalne), rea lizowanych zldo budynk6w Urz'ldu 
Gminy Baboszewo i budynk6w jednostek organizacyjnych gminy Baboszewo wymienionych w Opisie 
przedmiotu zam6wienia - CZ'lscl (Zalqczniki Nr 2.1-2.6.do ogloszen ia). 
g)uslug internetowych. 
3)Zam6wienie obejmuje r6wniez zapewnienie Iqcznosci faksowej rozumianej jako wspieranie uslugi 
wysylania faksu przez wybrane linie za pomocq urzqdzeri faksowych posiadanych przez Zamawiajqcego. 
4 )Wykonawca zobowiqzany b'ldzie zapewnic realizacj'l polqczeri wychodzqcych i przychodzqcych zldo 
wszystkich sieci Operator6w telekomunikacyjnych krajowych, zagranicznych, kom6rkowych zldo kazdego 
numeru wymienionego w Opisie przedmiotu zam6wienia (Zalqczniki Nr 2.1-2.6) do ogloszenia) 
5)Wykonawca zobowiqzany b'ldzie do swiadczenia uslug z nalezytq starannosciq na zasadach 
okreslonych we wzorze umowy ( Zalqcznik nr 4.1. do zaproszenia - czesc I zam6wienia) a takze zgodnie z 
obowiqzujqcymi przepisam i prawa, w szczeg61nosci ustawq z dn ia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U.2017 poz. 1907). Szczeg610we warunki realizacji uslug okresla obowiqzujqcy u 
Wykonawcy Regulamin swiadczenia uslug telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieznosci pomi'ldzy ww. 
Regu laminem a umowq zawartq w wyniku niniejszego post'lPowania pierwszenstwo majq zapisy umowy. 
6)Wykonawca zobowiqzany b'ldzie do utrzymania Iqczy analogowych i cyfrowych wraz z ich integracjq z 
centralq telefonicznq jednostki organizacyjnej. Wykaz Iqczy zawierajq zalqczniki Nr 2. 1.-2.6. do 
ogloszenia. 
7)Wykonawca gwarantuje Zamawiajqcemu zachowanie dotychczasowych numer6w abonenckich, za 
wyjqtkiem: 
a) numeru 23661 -1 6-98 nalezqcego do Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie (umowa na czas 
nieokreslony zawarta z ORANG E Polska SA) 
b) numeru 23-9-3387530 nalezqcego do Szkoly Podstawowej w Polesiu (umowa na czas nieokreslony 
zawarta z ORANGE Polska SA) 
8) Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Zamawiajqcego rozwiqze umowy na swiadczenie uslug 
telekomunikacyjnych z numer6w wymien ionych w pkt 7a) i 7b) z dniem 01 wrzesnia 2018 r. 
9) Zamawiajqcy nie ponosi zadnych koszt6w zwiqzanych z zachowaniem numer6w telefon6w dotychczas 
wykorzystywanych. 
10)W przypadku zmiany dotychczasowego Operatora (Orange SA), Wykonawca dokona przeniesienia 
do swojej sieci uzytkowanych przez Zamawiajqcego numer6w oraz ich aktywacj i na zasadach og61nie 
stosowanych przy swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych, w szczeg61nosci zgodnie z art. 71 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktu ry z dnia 16.12. 2010 r. w sprawie 
warunk6w korzystania z uprawnieri w publicznych sieciach telefonicznych. Wykonawca zobowiqzany jest 
dokonac przeniesien ia numer6w po godzinach pracy Zamawiajqcego lub w dni wolne od pracy po 
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym . 
11)W przypadku zmiany Operatora wszelkie uzgodnienia i formalnosci z tym zwiqzane pomi'ldzy 
dotychczasowym Operatorem , a Wykonawcq zostanq dokonane przez Wykonawc'l, bez udzialu 
Zamawiajqcego na podstawie udzielonych przez niego pelnomocn ictw. Wszelkie koszty zwiqzane z 
przen iesieniem numer6w poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada r6wniez za sprawne przeniesienie 
wszystkich numer6w, przygotowanie dokumentacji niezb'ldnej do wykonania tego procesu oraz uzyskanie 
niezb'ldnych pozwolen, jezeli b'ldq wymagane. 
12)Wykonawca zobowiqzany b'ldzie w ramach realizacji zam6wien ia do swiadczenia pomocy technicznej 7 
dni w tygodniu przez 24 godziny na dob'l obejmujqcej usuwanie zgloszonej przez Zamawiajqcego awarii, a 
w szczeg6lnosci: eliminowanie usterek i nieprawidlowosci w pracy Iqczy, przerw i zakl6ceri w real izacj i 
pOlqczeri. 

4.2. Czesc 2 zam6wienia: swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komorkowej. 
1 )przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie uslug telefonii kom6rkowej bez dost'lPu do Internetu 
mobilnego dla Urz'ldu Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo wym ienionych w 
Opisie przedmiotu zam6wienia (Zalqczniki 3.1 . i 3.2.). Zam6wienie nie obejmuje dostawy aparat6w 
telefonicznych . 



2)$wiadczone uslugi w zakresie telefonii komorkowej majq zapewnic min. lqcznosc glosowq (polqczenia 
przychodzqce i wychodzqce) , tekstowq (SMS), multimedialnq (MMS). 
3)Real izacja uslug odbywac sit; bt;dzie za pomocq dostarczonych przez Wykonawct; aktywnych kart SIM 
dla wszystkich pozycji z Opisu przedmiotu zamowienia (Zalqczniki Nr 3.1-3.2) Zamawiajqcy wymaga by 
karty SIM byly trojdzielne ( tj. trzy karty • Mini , Micro i Nano w jednej) . 
4)Zamawiajqcy informuje, ii obecnie posiada umow~ na swiadczenie uslug telefonii komorkowej w sieci 
Orange, z wyjqtkiem numeru wskazanego w pozycji 1 Zalqcznika Nr 3.1 - jest to karta SIM w sieci 
T -Mobile . Wykonawca zobowiqzany bt;dzie do przeniesienia tego numeru do wlasnej sieci od dnia 
01 wrzesnia 2018 r. 
5)W przypadku zmiany Operatora, Wykonawca dokona przeniesienia do swojej sieci uiytkowanych przez 
Zamawiajqcego numerow oraz ich aktywacji na zasadach zgodnych z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Oz.U. z 2017 r., poz.1907). oraz Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunk6w korzystania z uprawnieli w publicznych sieciach telefonicznych. 
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunkow korzystania z 
uprawnier'l publicznych w sieciach telefonicznych - przerwa w swiadczeniu uslug w momencie 
przenoszenia numerow do nowego operatora moie wystt;powac w godzinach 00.00 a 03.00. Wszystkie 
przeniesione numery muszq bye aktywne w dniu 01 wrzesnia 2018 r. W przypadku zmiany Operatora 
wszelkie uzgodnienia i formalnosci z tym zwiqzane pomit;dzy dotychczasowym Operatorem, a Wykonawcq 
zostanq dokonane przez Wykonawct;, bez udzialu Zamawiajqcego na podstawie udzielonych przez niego 
pelnomocnictw. Wszelkie koszty zwiqzane z przeniesieniem numerow poniesie Wykonawca. Wykonawca 
odpowiada rowniei za sprawne przeniesienie wszystkich numerow, przygotowanie dokumentacji 
niezbt;dnej do wykonania tego procesu, jeieli bt;dzie wymagana. Wykaz przenoszonych numerow zostanie 
podany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Przeniesienie numerow nie nastqpi jeieli zamowienie 
udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy. 
6)Przeniesienie do sieci Wykonawcy obecnie uiytkowanych przez Zamawiajqcego numerow telefonow 
odbt;dzie Sit; z zachowaniem dotychczasowych numerow MSISON (numer abonenta sieci komorkowej). 
7)Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia Zamawiajqcemu pelnej dostt;pnosci sieci. Wszystkie 
uslugi winny bye dostt;pne przez 24 godziny na dobt;, 7 dni w tygodn ie na terenie calej Polski. Usluga 
bt;dzie swiadczona takie poza granicami kraju w ramach bezplatnie aktywowanego tzw. roamingu na 
iqdanie danej jednostki organizacyjnej w trakcie obowiqzywania umowy. 
8)Wykonawca zobowiqzany jest w terminie minimum 10 dni przed aktywacjq uslugi dostarczyc do siedziby 
kaidej z jednostek karty SIM (tzw. karty trojdzielne, trzy karty. Mini, Micro i Nano w jednej). Zamawiajqcy 
wymaga by dostarczone karty SIM byly zabezpieczone czterocyfrowym kodem PIN. Karty winny bye 
dostarczone w opakowaniach uniemoiliwiajqcych ich uszkodzenie. Na pakowaniu kaidej z kart ma bye 
widoczny numer MSISON. W przypadku, gdy zamowienie bt;dzie realizowal dotychczasowy operator 
Zamawiajqcy nie wymaga dostarczenia kart SIM. 
9)01a jednego numeru telefonu kom6rkowego (telefon serwisanta Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji w 
Baboszewie) Zamawiajqcy wymaga. 
a) rozmowy, sms, mms bez limitu w ramach abonamentu bez dodatkowych oplat, 
b)zapewnienia bezplatnej blokady kart SIM w przypadku zgloszenia kradzieiy lub zaginit;cia dla numerow 
objt;tych zamowieniem, 
c)bezplatnej wymiany kart SIM na nowe w przypadku jej blokady, uszkodzenia, zagubienia bqdi kradzieiy . 
d)bezplatnych polqczeri z numerami alarmowymi, 
e)zapewnienie bezplatnych polqczeri z pocztq glosowq na terenie kraju, 
f)zapewnienie bezplatnego zarzqdzania uslugami dodatkowymi na kartach SIM 
g)zapewnienie bezplatnej modyfikacji danych w systemach zwiqzanych ze zmianq danych adresowych, 
h)bezplatne blokowanie polqczeri z numerami specjalnymi, premium na wniosek Zamawiajqcego, 
10)Zamawiajqcy zastrzega sobie moiliwosc zmiany (zmniejszenia lub zwit;kszenia) liczby uiytkowanych 
numerow telefon6w kom6rkowych. Zmiany te bt;dq dokonywane na wniosek Zamawiajqcego, na zasadach 
zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym i na warunkach okreslonych w ofercie Wykonawcy zloionej w 
niniejszym postepowaniu. 
11)W przypadku korzystania przez Zamawiajqcego z polqczeri lub uslug nieujt;tych w zam6wieniu 
rozliczenie nastqpi na podstawie ogolnie dostt;pnego cennika Wykonawcy obowiqzujqcego na dzieri 
realizacji uslug i. 
12)Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zam6wienia zapewnia calodobowy dostt;p do infolinii 
(Biura Obslugi Klienta) . 
13)W ramach przeprowadzonego postt;powania kaida z jednostek (kaidy z Odbiorc6w) podpisze 
oddzielnie umowy na swiadczen ie uslug telekomunikacyjnych z wylonionym WykonawcqlWykonawcami. 
5.Wzor umowy na CZt;SC II zamowienia stanowi zalqcznik Nr 4.2 do ogloszenia. 
6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania olert wariantowych. 



IV TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA: 
1.Termin realizacji przedmiotu zam6wien ia ustala si~ na okres 24 miesi~cy czas oznaczony tj.: 
od dnia 01 wrzesnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
2.Rozpocz~cie swiadczenia uslugi b~dqcej przedmiotem niniejszego zam6wien ia nastqpi nie p6Zniej niz w 
dniu 01 wrzesnia 2018 r. od godz. 0.00. Do tego term inu Wykonawca zobowiqzany jest tez wykonac 
wszelkie prace, kt6re okazq si~ niezb~dne do uruchomienia swiadczonej uslugi. Wykonawca zobowiqzany 
bEldzie te prace wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisam i prawa oraz normami w 
mozliwie najkr6tszym terminie. 
3.wykonawca zobowiqzany b~dzie do swiadczenia uslug telefonii stacjonarnej w spos6b ciqgly, tj. 24 
godziny na dob~, przez caly okres obowiqzywania umowy, z zapewnien iem wysokiej jakosci polqczeri, 
i braku zakl6ceri utrudniajqcych lub uniemozliwiajqcych korzystanie z uslugi. 

V. WARUNKI UDZIAt.U W POSTE;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEtNIENIA. 

1.0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac siE; wylqcznie Wykonawcy, ktorzy: 
1) spelniajq warunki udzialu w PostE;powaniu dotyczqce kompetencji lub uprawnien do prowadzenia 
dzialalnosci telekomunikacyjnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Oz. U. z 2017 r, poz.1907). 

VI. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJI\ DOSTARCZYC WYKONAWCY: 

1.00 oferty nalezy zalqczyc: 
1 )dokument potwierdzajqcy posiadanie uprawnieri do wykonywan ia dzialalnosci telekomunikacyjnej 
kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadanie wpisu do rejestru przedsi~biorc6w telekomunikacyjnych 
prowadzonego przez Prezesa Urzfldu Komunikacj i Elektronicznej, zgodnie z ustawq z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne. 
2)aktualny odpis z· wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, 
jezel i odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wczesn iej niz 6 miesiElcy 
przed uplywem terminu do skladania ofert, lub wskazanie adresu www. z kt6rego Zamawiajqcy moze 
samodzieln ie pobrac aktualny wpis. 
3)pelnomocnictwo dla osoby podpisujqcej ofertEl (jesli umocowanie nie wynika z KRS bqdz dokumentu 
r6wnorzfldnego), 

VII OPIS SPOSOBU OBLlCZENIA CENY OFERTY: 
1.Cz'1sC 1 zam6wienia: swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i 

Internetu. 
1 )CenEl oferty na Cz~sc 1 zam6wienia Wykonawca wpisuje na formularzu oferty cenowej (wg wzoru 
Zal'lcznik Nr 1.1. do ogloszenia ). W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest wypelnic 
wszystkie wymagane pozycje w zalqcznikach 2. 1-2.6 (tab. 1 i tab. 2) do ogloszenia dla Urzfldu Gminy 
Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo. 
2)CenEl oferty Wykonawcy stanowi suma wartosci brutto za abonament i oplaty za Internet (tabele Nr 1) i 
wartosci brutto za polqczenia (tabele 2) razem dla szesciu (6) jednostek objEltych nin iejszym zam6wien iem 
w okresie realizacj i zam6wien ia, tj 24 mies iflcy. 
3)Ceny jednostkowe brutto za jeden abonament za 1 miesiqc stosownie do rodzaju Iqcza (okreslone w 
tabeli 1) oraz ceny brutto za 1 minutEl polqczenia w zaleznosci od rodzaju polqczenia (okreslone w tabeli 2) 
w okresie realizacj i umowy nie mogq wzrosnqc przez caly okres realizacji zam6wienia. Cena za 1 minut~ 
polqczenia (niezaleznie od jego rodzaju) jest stala w ciqgu doby, niezaleznie od godziny i dnia tygodnia. 
Ceny jednostkowe ulegnq obnizeniu w przypadku obnizenia cen w og61nodostElpnej ofercie Wykonawcy w 
okresie realizacji zam6wienia, proporcjonalnie do wysokosci zmian. 
4)Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonan ia przedmiotu zam6wienia w zwiqzku z jego prawidlowq i 
terminowq realizacjq, w tym w szczeg6lnosci , wszelkie koszty zwiqzane z obslugq Zamawiajqcego i inne 
niezbEldne do zrealizowan ia przedm iotu zam6wienia w tym r6wniez podatek VAT w obowiqzujqcej 
wysokosci. CenE; oferty nalezy obliczyc z nalezyta starannosciq. 
5)Niedoszacowanie, pominiElcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zam6wienia nie moze byc 



podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego. 
6)Cena olerty sluzy tylko i wylqcznie porownaniu zlozonych olert. Wynagrodzen ie Wykonawcy w danym 
okresie rozliczeniowym obliczane bEldzie jako suma: 
a)oplat abonamentowych zgodnie z cenami okreslonymi w tabeli 1, 
b) iloczynu laktycznego czasu rozmow ( w minutach) i ceny brutto za 1 minutEl polqczenia w zaleznosci do 
rodzaju polqczenia zgodnie z cenami okreslonymi w tabeli 2, 
odpowiednio dla poszczegolnej jednostki w ramach zawartej umowy. 
7)Jezeli zlozono olertEl, ktorej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, 
zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i uslug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej olerty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby obowiqzek rozliczye zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca skladajqc olertEl, inlormuje Zamawiajqcego, czy wybor olerty bEldzie prowadzie do 
powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwEl (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych 
dostawa lub swiadczenie bEldzie prowadzie do jego powstania , oraz wskazujqc ich wartose bez kwoty 
podatku. 
8)KMdy z Wykonawcow moze zaproponowae tylko jednq cenEl i nie moze jej zmienic. Nie prowadzi siEl 
negocjacji w sprawie ceny. 
9)Rozliczenia miEldzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bEldq dokonywane w polskich zlotych . 
10)Cena brutto i ceny jednostkowe (cena za abonament, ceny za minutEl polqczenia) powinny bye podane 
w lormacie 0,00 zl, tj . z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku 
11 )CenEl olerty nalezy podae w zlotych z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku. 

2. Cz~sc 2 zam6wienia: swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii kom6rkowej. 
1 )CenEl olerty na CZElse 2 zam6wienia Wykonawca wpisuje na lormularzu olerty cenowej (wg wzoru 
Za/qcznik Nr 1.2 do og/oszenia ). W celu obliczenia ceny olerty Wykonawca zobowiqzany jest wypelnie 
wszystkie wymagane pozycje w Tabelach dla UrzEldu Gminy Baboszewo i Zakladu Wodociqgow i 
Kanalizacji w Baboszewie. 
2)CenEl olerty Wykonawcy stanowi suma wartosci brutto wszystkich abonamentow w calym okresie 
realizacji zamowienia tj 24 miesiElcy. 
3)Wartose abonamentu brutto za jeden abonament za 1 miesiqc w okresie realizacji umowy nie maZe 
wzrosnqc przez caly okres realizacji umowy. 
4 )Cena olerty obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia w zwiqzku z jego prawidlowq i 
terminowq realizacjq, w tym w szczegolnosci, wszelkie koszty zwiqzane z obslugq Zamawiajqcego i inne 
niezbEldne do zrealizowania przedmiotu zam6wienia w tym rowniez podatek VAT w obowiqzujqcej 
wysokosci. CenEl olerty nalezy obliczyc z nalezyta starannosciq. 
5)Niedoszacowanie, pominiElcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze byc 
podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego. 
6)Jezeli zlozono olertEl, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, 
zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i uslug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej olerty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca skladajqc olertEl, inlormuje Zamawiajqcego, czy wybor olerty bEldzie prowadzie do 
powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwEl (rodzaj) towaru lu b uslugi , ktorych 
dostawa lub swiadczenie bEldzie prowadzie do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty 
podatku . 
7)Kazdy z Wykonawc6w na jednq CZElSC moze zaproponowae tylko jednq cenEl i nie moze jej zmien ic. Nie 
prowadzi siEl negocjacji w sprawie ceny. 
8)Cena brutto i ceny jednostkowe (ceny powinny bye podane z dokladnosciq do dwoch miejsc po 
przecinku 
9)Rozliczenia miEldzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bEldq dokonywane w polskich zlotych. 

VIII. SPOSOS PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1.0lerta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu olertowym" - wz6r zal. Nr 1 zalqcznik do niniejszego 
zapytania , podpisana przez osobEl/y uprawnione do wystElPowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
pieczElciq Wykonawcy. 



2.0lertEl nalezy zlozyc za posrednictwem poczty Ikuriera w zamkniEltej kopercie z napisem: 
"orena na swiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Urzf7du Gminy Baboszewo i jednoslek 
organizacyjnych Gminy Baboszewo" 
- CZ~$C 1 ZAM6wIENIA' - swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie telelonii 

stacjonarnej i Internetu. 
- CZ~$C /I ZAM6wIENIA' - swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w zakresie te lefonii 

komorkowej. 
"niepotrzebne skresl ic 

3.Miejsce i term in skladania olert: 

1 )miejsce skladania olert: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo, 
Kancelaria Og6lna, 

2)termin skladan ia olert: do dnia 20 lipca 2018 r. , do godz. 10:00 

4.Miejsce i term in otwarcia olert: 

1 )miejsce otwarcia olert: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr 
7 Sala Posiedzeri 

2)termin otwarcia olert: w dniu 20 lipca 2018r. 0 godz. 10:05 

5.Niezwlocznie po otwarciu olert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej inlormacje dotyczqce: 

1 )Iirm oraz ad resow Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli olerty 

2)ceny okreslonej w poszczeg61nych olertach, odrElbnie w cZElsci I i cZElsci II zam6wien ia 
6.Termin zwiqzania olertq: 30 dn i od ostatecznego term inu skladan ia olert. 

IX. KRYTERIUM OCENY OFERTY - najnizsza cena. 

X. WZOR UMOWY 

1Wz6r umowy w sprawie zam6wienia publicznego stanowi za/qcznik do ogloszenia nr 4.1. (czElSC I 
zam6wienia) i nr 4.2. (CZEISC II zam6wienia) . 

XI.OCHRONADANYCHOSOBOWYCH 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzen ia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b lizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w 
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46IVV E (ogolne rozporzqdzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str . 1), dalej "RODO", inlormuj'l , ze: 

administratorem PanilPana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 

inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiajqcegol jest Pan Andrzej Rybus - Tol/oezko, 
dzialajqcy na podstawie Umowy Nr 11712018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gminq Baboszewo. 

- Panil Pana dane osobowe przetwarzane bEldq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym 
z postElPowaniem 0 udzielenie zamowienia publ icznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalilikowalnosci- zapytan ie olertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

- odbioream i danych osobowych Wykonawcy bEldq osoby lub podm ioty, ktorym udostElpniona zostanie 
dokumentacja post'lpowania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r 0 dostElpie do 
inlormacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

- dane osobowe Wykonawcy bEldq przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakoriczenia 
postElPowania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 



przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 

- obowiqzek podania przez Wykonawc'l danych osobowych bezposrednio PanilPana dotyczqcych jest 
wymogiem zwiqzanym z udzialem w post'lPowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 
pon izej 30 000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej 
oferty. ; 

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b'ldq podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dost'lPu do danych osobowych PanilPana dotyczqcych; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

na podstawie art. 18 ROOO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz'ldu Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczqcych narusza przepisy RODO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni'lcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 ROOO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu , wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq 
prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XII. tNFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIt; ZAMAWIAJI\CEGO Z WYKONAWCAMI 

1W post'lPowaniu komunikacja mi'ldzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa siEl zgodnie z wyborem 
zamawiajqcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Oz. u. 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu 
srodkow komunikacj i elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn ia18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq 
elektronicznq (Oz. U. 2017 r. poz.1219) . 

2.Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje 
za posrednictwem faksu IUb przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektroniczn<t, kazda ze siron na zqdanie drugiej strony 
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.0sobq uprawnionq do porozumiewania siEl z Wykonawcami w zakresie merytorycznym dotyczqcym 
przedmiotu zam6wienia oraz procedury zamowienia publicznego jest Pan Zbigniew Sulinski. 

e-mail: zp@gminababoszewo.pl ; 

numer faxu: 236611071; 
4. W przypadku wystqpienia pytan do zapytania ofertowego mozna je kierowac mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl i urzad@gm inababoszewo.pl lub faksem na numer 23 66 11071 . 

5.Tresc pyta,; dotyczqcych zapytan ia ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego publikowana 
bEldzie na stronie Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl 

6.Zamawiajqcy nie dopuszcza porozumiewania siEl z Wykonawcami za posrednictwem telefonu. 



XIII. INNE INFORMACJE 

1.w celu unikni€lcia konfliktu interes6w zam6wienie nie moze bye udzielone podmiotowi , kt6ry jest powiqzany 
osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. 
Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie si€l wzajemne powiqzania mi€ldzy Zamawiajqcym lub 

osobami upowaznionymi do zaciqgania zObowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi 
w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcq, polegajqce w szczeg61nosci na: 

1) uczestniczeniu w sp61ce jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp61ki osobowej , 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udzial6w lub akcji , 

3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika, 

4) pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli . 

Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie 

2.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszen Urz€ldu Gminy Baboszewo w dniu 13 lipca 2018 r. 

3.Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym w 
zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza term in skladania ofert 0 czas niezb€ldny do wprowadzenia 
zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian . 

4.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post€lpowania bez podania przyczyn 

Zalaczniki: 

WOJT 
jo~ l ~n11J/fL 

mgr Tomasz Sobecki 

1 )Formularz oferty cz~sc I zam6wienia - wz6r zal. nr 1.1.; Formularz oferty cz~sc II zam6wienia - wz6r zal. nr 1.2. 
2) Opis przedmiotu zam6wienia - CZE;.SC I ZAMOWIENIA 

Tab.2.1. Urzqd Gminy Baboszewo (UG, Swietiica Srodowiskowa, Hala Sportowa) 
Tab. 2.2. Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, 
Tab. 2.3.Przedszkole w Baboszewie, 
Tab. 2.4 . Szkola Podstawowa w Mystkowie, 
Tab. 2.5. Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, 
Tab. 2.6. Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, 

3) Opis przedmiotu zam6wienia - CZE;.SC II ZAMOWIENIA. 
Tab. 3.1. Urzqd Gminy Baboszewo, 
Tab. 3.2. Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie 

4) Wz6r umowy - cz~sc I zat. nr 4.1.; Cz~sc 11- zat. nr 4.2. 


