
Znak sprawy: ……………………….… 

Radom, dn.: ……………….……….…. 

 
 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 
ROZEZNANIE (ZAPYTANIE) CENOWE 

 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia 

oferty cenowej w odpowiedzi na rozeznanie (zapytanie) cenowe w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 

na usługi telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych, oraz dostępu do mobilnego 

Internetu. 

1. Termin realizacji: …………………………………………………………..………………………………… 

2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,  

26-600 Radom – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl 

3. Ofertę należy złożyć do dnia: ……………………... do godz. ………………….  

4. Warunki płatności: …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania (zapytania) cenowego. 

7. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów:  

……………………………………………………………………………………………. 

8. Zaoferowana kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty stałe 

które będą wygenerowane na przestrzenni 12 m-cy. W szczególności podliczeniu podlegają: 

abonament miesięczny, połączenia głosowe w kraju i w UE, połączenia SMS, MMS w kraju i w UE, 

pakiet Internetowy w kraju i UE, aktywacja nowych i przenoszonych kart SIM oraz wszystkie inne 

koszty niezbędne dla uruchomienia usług w zaproponowanych planach cenowych. 

9. Inne istotne warunki zamówienia:

Opis przedmiotu zapytania cenowego na usługi telefonii komórkowej w zakresie połączeń 

głosowych, mobilnego Internetu 4G LTE, usług (M2M) oraz dostawy kart SIM. 

a) Przeniesienie 27 numerów telefonicznych (jeśli wymaga tego zmiana Operatora)  

z zachowaniem dotychczas używanej numeracji na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 16 

lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1648).).  

b) Uruchomienie usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii 4G LTE - jedna karta SIM. 

Umowa na czas oznaczony 12-mcy od 16.12.2022 r. do 15.12.2023 

14.11.2022 r. 1300 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

1. Konrad Hodyra ; e-mail: konrad.hodyra@zuk.radom.pl teflon: 48 389 26 22 

najniższej ceny – 100% 

04.11.2022 r. 

SI.26.2.2022.KH 



c) Uruchomienie usługi Machine 2 Machine (M2M) dla trzech kart SIM (minimalny limit danych 

2 GB wszystkie technologie, po przekroczeniu w okresie rozliczeniowym limitu transmisji 

danych, prędkość spada do max 512 kb/s. 

d) Zamawiający zakłada wysokość abonamentów telefonicznych dla czterech grup 

użytkowników, przy czym wymaga, aby w ramach planu abonamentowego były wliczone 

wszystkie opłaty za usługi standardowe (połączenia głosowe, wiadomości SMS, transmisja 

danych), z których abonent korzysta w kraju oraz na terenie UE,  

„I – grupa” użytkowników, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych - 15 kart SIM: 

• Stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju oraz  

w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN,  

• Stawka za wysłanie jednej wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych  

w kraju oraz w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN. 

• Krajowy pakiet internetowy Non Stop minimum 7GB po przekroczeniu których 

automatyczne ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych 

opłat. 

• Europejski pakiet internetowy minimum 5GB po przekroczeniu których automatyczne 

ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych opłat lub nastąpi 

blokada usługi. 

„II – grupa” użytkowników, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych - 11 kart SIM: 

• Stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju oraz  

w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN,  

• Stawka za wysłanie jednej wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych  

w kraju oraz w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN. 

• Krajowy pakiet internetowy Non Stop minimum 10GB po przekroczeniu których 

automatyczne ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych 

opłat. 

• Europejski pakiet internetowy minimum 6GB po przekroczeniu których automatyczne 

ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych opłat lub nastąpi 

blokada usługi. 

„III – grupa” użytkowników, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych - 1 karta SIM: 

• Stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju oraz  

w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN,  

• Stawka za wysłanie jednej wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych  

w kraju oraz w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN. 

• Krajowy pakiet internetowy Non Stop minimum 20GB po przekroczeniu których 

automatyczne ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych 

opłat. 

• Europejski pakiet internetowy minimum 8GB po przekroczeniu których automatyczne 

ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych opłat lub nastąpi 

blokada usługi. 

 



„IV – grupa” użytkowników, usługa mobilnego dostępu do Internetu LTE - 1 karta SIM: 

• Krajowy pakiet internetowy w technologii 4G LTE. Limit wysyłanych i odbieranych 

danych w jednym okresie rozliczeniowym minimum 50GB. Po przekroczeniu 

podstawowego limitu transmisji danych prędkość automatyczne zostanie ograniczona 

bez naliczania dodatkowych opłat. 

• Europejski pakiet internetowy w technologii 4G LTE. Limit wysyłanych i odbieranych 

danych w jednym okresie rozliczeniowym minimum 10GB. Po przekroczeniu 

podstawowego limitu transmisji danych prędkość automatyczne zostanie ograniczona 

bez naliczania dodatkowych opłat lub nastąpi blokada usługi. 

e) W ramach umowy Usługodawca zapewni dodatkowo: 

• wymianę oraz aktywacje nowych kart, w formacie który wskaże zamawiający, 

• wymianę oraz aktywację, kart SIM po ich zagubieniu lub zniszczeniu  

• możliwość aktywacji/dezaktywacji, przez osobę upoważnioną usługi roamingu na 

danym numerze, 

• możliwość blokady usług Premium - blokada wykonywania połączeń lub wysyłania  

i odbierania SMS-ów/MMS-ów specjalnych 

f) Usługodawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów telefonicznych 

obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej nie później niż do 16.12.2022 r. oraz 

dostarczenia wymaganych kart SIM przed datą aktywacji usług. 

10. Rozeznanie (zapytanie) cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 

 
 
 

     DYREKTOR 

Zakładu Usług Komunalnych 

w Radomiu 

Łukasz Kasprzycki 

/podpis na oryginale/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do rozeznania (zapytania) cenowego 
 
 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................................. 

Regon ........................................................................................................................................ 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………... 

E-mail ………………………………………………………………………………………………... 

Nr rachunku bankowego ............................................................................................................ 
 

 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

 

Odpowiadając na rozeznanie (zapytanie) cenowe dot. oferty na usługi telefonii komórkowej w zakresie 

połączeń głosowych, dostępu do mobilnego Internetu oraz usługi Machine 2 Machine (M2M) – znak 

sprawy: …………………………… 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Cena netto …………………. zł (słownie złotych ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………). 

Stawka VAT …………. 

Cena brutto ………………… zł (słownie złotych ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………) 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia ………..……………………………………………  

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu (zapytaniu) cenowym oraz zawarcie 

umowy wg wzoru. 

5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).  

 
 
Radom, dn.: ……………………… 

 
…………………………………………… 
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  

     pieczątka wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu  

RZ -................................... 
              Nr rejestru zamówień  

 

Radom, dn.: ………………….. 

 

Zestawienie z rozeznania (zapytania) cenowego dot. ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zaproszenie do rozeznania (zapytania) cenowego przekazano w dniu ………………….. do: 

1. ……………………………………… 
……………………………………… 

2. ……………………………………… 
……………………………………… 

3. ……………………………………… 

……………………………………… 

 
Do dnia …………….. do godz. ………… wpłynęły następujące oferty: 

1. ……………………………………… 
……………………………………… 

2. ……………………………………… 
……………………………………… 

3. ……………………………………… 
……………………………………… 

Po przeprowadzeniu analizy ofert stwierdzono, że ceny kształtują się następująco: 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
3. ……………………………………… 

Po przeprowadzeniu negocjacji (jeżeli takie były) stwierdzono, że ceny kształtują się następująco: 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
3. ……………………………………… 
 

Postanowiono wybrać:   

Ofertę nr ……… złożoną przez ……………………………………………………………..……….. 

 

Uzasadnienie wyboru:   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Z wybranym wykonawcą zostanie/nie zostanie* podpisana umowa po zabezpieczeniu środków 

finansowych. 

 

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) 
 

Zweryfikował ……………………………………………..        w dniu …………………………… 

 

 

..............................................            ………………..…………. 
(podpis osoby sporządzającej protokół)          (podpis Dyrektora ZUK) 
 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Notatka z negocjacji z dnia ...................... 

 

Spisana w Dziale ....................................................................................................................... 

Przedstawiciele Zamawiającego................................................................................................. 

Przedstawiciele Wykonawcy....................................................................................................... 

1. Opis przedmiotu zamówienia.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. W sprawie realizacji zamówienia zwrócono się do Wykonawcy (nazwa, adres) 
………......................................................................................................................................... 

3. Ustalenia będące przedmiotem negocjacji: 

a. Cena: 

zaproponowana przez Wykonawcę - ..................................................................................... 

ustalona po negocjacjach - .................................................................................................... 

b. Dodatkowe kryteria: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Na tym notatkę zakończono. 

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego 
Podpisy osób uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy                   
w przypadku negocjacji bezpośrednich 

 

 

 

 

 
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) 
 

Zweryfikował ……………………………………………..        w dniu …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


