
Załącznik nr 1B do  
Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 o wartości mniejszej od kwoty wskazanej  

w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu 
ul. Krakowska 19 
61- 893 Poznań 
Nr Wniosku: 25/2021 

Nr sprawy: WO/RA.502-2/21 

 

Poznań, dnia 09.02.2021 
 
 
  

 
                wg rozdzielnika 

  

ZAPROSZENIE 
 

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na zasadach określonych Zarządzeniem Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu 

Nr 1/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

mniejszej od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

 – Prawo zamówień publicznych  

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Usługa telefonii stacjonarnej i usługa transmisji danych cyfrowych  z dostępem do Internetu,            

z podziałem na 2 części: 

Część I: świadczenie usług telefonii stacjonarnej 

Część II: świadczenie usług transmisji danych cyfrowych z dostępem do Internetu. 

2. Ofertę należy złożyć: 

 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 

19, 61-893 Poznań pokój 39, przesłać pocztą, faksem 061 8552-202 lub na adres mailowy:      

oum.poznan@poczta.gum.gov.pl  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jedną część zamówienia. 

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz projektem umowy.  

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy. 

6. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:  

Część I: 

1) Cena – 100 pkt. ( 
najniższa cena ofertowa

cena oferty ocenianej
 x 100)  

Część II: 

1) cena – 80 pkt. ( 
najniższa cena ofertowa

cena oferty ocenianej
 x 80) 

2) przepustowość łącza symetrycznego w siedzibie Zamawiającego* – 20 pkt.  

( 
przepustowość z ocenianej oferty

najwyższa zaoferowana przepustowość 
 x 20) 

 

*Zamawiający wymaga aby minimalna gwarantowana przepustowość w siedzibie zamawiającego wynosiła min. 1000 

Mb/s, a w siedzibach WZ min. 200 Mb/s, łącza symetrycznego 
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Najkorzystniejszą ofertą wg Zamawiającego 

będzie oferta, która spełnia wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska 

największą liczbę punktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. 

7. Termin złożenia oferty - ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  15.02.2021 r. do g. 14.30. 

8. Termin związania ofertą: 30 dni 

9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

 Pani Małgorzata Ludwiczak tel. 61-856-72-70, 

 Pan Agnieszka Dukiewicz - Przekop tel. 61-856-72-70. 

10. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl  

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia dla Części I 
2. Opis przedmiotu zamówienia dla Części II 
3. Formularz oferty 
4. Projekt Umowy 
5. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO 
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