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Radom, dnia 26 listopada 2018 r. 

Znak sprawy: SA.26.1.2018.KH 

NIP: 
REGON: 

ZAPYTANIE CENOWE 

IV. 

Przedmiot zapytania cenowego. 
„Zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługi telekomunikacyjne GSM 

w zakresie połączeń głosowych, mobilnego Internetu LTE, dostawy urządzeń 
telekomunikacyjnych, kart SIM oraz ubezpieczenia na dostarczone urządzenia dla Zakładu 
Usług Komunalnych w Radomiu". 

Zamawiający. 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu z siedzibą na ul. Sucha 15, 26-600 Radom. REGON: 

141256865, Telefon: /048/ 331 02 73, Faks: /048/ 331 02 74, E-mail: sekretariat(5).zuk. radom, pi 

Tryb procedowania zapytania. 
Przedmiotowe zapytanie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego 

zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO netto oraz sporządzenia dokumentacji 
niezbędnej do jego udzielenia, stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 /2016 Zakładu Usług 
Komunalnych w Radomiu z dnia 12 stycznia 2016 roku. 

Z uwagi na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości 30 tys. euro, 
postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

Opis przedmiotu zapytania cenowego na usługi telefonii komórkowej GSM w zakresie połączeń 
głosowych, mobilnego Internetu LTE oraz dostawy kart SIM.. 

Przeniesienie 36 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.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1118, z późn. zm.). 
Uruchomienie usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE. 
Zamawiający zakłada wysokość abonamentów telefonicznych dla czterech grup użytkowników: 
„I - grupa" użytkowników, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych - 29 kart SIM: 

a) Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości maksymalnej 30 PLN netto 
b) Stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju - zero PLN netto. 
c) Stawka za wysłanie jednej wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych w kraju 

- zero PLN netto. 
d) Europejski pakiet internetowy Non Stop minimum 2GB po przekroczeniu których automatyczne 

ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych opłat. 
„II - grupa" użytkowników, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych - 6 kart SIM: 
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a) Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości maksymalnej 50 PLN netto 
b) Stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju oraz w roamingu 

międzynarodowym w UE - zero PLN netto. 
c) Stawka za wysłanie jednej wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych w kraju 

oraz w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN netto. 
d) Europejski pakiet internetowy Non Stop minimum 5GB po przekroczeniu których 

automatyczne ograniczona zostanie transmisja danych bez naliczania dodatkowych opłat. 
„III - grupa" użytkowników, połączenia telefoniczne do sieci komórkowych -1 karta SIM: 

a) Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości maksymalnej 150 PLN netto 
b) Stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju oraz w roamingu 

międzynarodowym w UE - zero PLN netto. 
c) Stawka za wysłanie jednej wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych w kraju 

oraz w roamingu międzynarodowym w UE - zero PLN netto. 
d) Europejski pakiet internetowy Non Stop bez limitu. 

„IV - grupa" użytkowników, usługa mobilnego dostępu do Internetu LTE - 1 karta SIM: 
a) Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości maksymalnej 60 PLN netto 
b) Europejski pakiet internetowy Non Stop minimum 30GB na miesiąc. Prędkość transmisji 

danych może zostać zmniejszona do końca danego okresu rozliczeniowego do prędkości 
nie niższej niż w pakietowym systemie transmisji danych dla sieci GSM - EDGE bez 
naliczania dodatkowych opłat. 

4. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Usługodawca zapewni dodatkowo: 
a) bezpłatną wymianę oraz aktywacje nowych kart w rozmiarze dostosowanym do zakupionych 

urządzeń, 
b) bezpłatną wymianę oraz aktywację , kart SIM po ich zagubieniu lub zniszczeniu, 
c) możliwość aktywacji, przez osobę upoważnioną usługi roamingu, 
d) bezpłatną usługę poczty głosowej w przypadku połączeń z pocztą głosową wykonywanych na 

terenie UE, 
e) pakiet aktywnych usług: identyfikację numeru rozmówcy, oczekiwanie na połączenie, 

dokonywanie połączeń, zawieszanie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi, 
powiadomienie o próbie połączenia (SMS), 

f) bezpłatne zablokowanie połączeń telefonicznych oraz SMS/MMS z wszystkimi numerami 
oraz usługami specjalnymi o podwyższonej opłacie, 

g) zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej w obszarze działania Zamawiającego na 
poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych. 

5. Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę od dnia zawarcia Umowy przez okres 
kolejnych 24 miesięcy. 

6. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. po 
zakończeniu obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Okres rozliczeniowy u obecnego operatora rozpoczyna się 25 dnia każdego 
miesiąca, a kończy 24 dnia miesiąca następnego. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia 
wszystkich numerów abonenckich obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej nie później niż 
do 16.12.2018 r 

7. Usługodawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w terminie do 3 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usług przez nowego Operatora, aktywne karty SIM. 

8. Zamawiający wymaga, aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do 
pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem cztero-cyfrowym kodem 
PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać 
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samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy 
dostarczeniu kart) zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. 

9. Zamawiający wymaga, by w przypadku zmiany operatora, nowy operator przejął dotychczasową 
numerację używaną przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 

10. Łącznie Zamawiający planuje uruchomić 37 sztuk kart SIM. 

Opis przedmiotu zapytania cenowego w zakresie dostawy urządzeń telekomunikacyjnych 

1. Operator dostarczy 29 szt. urządzeń telekomunikacyjnych, dla I - grupy użytkowników zgodnie 
z przyznanym planem abonamentowym. Wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych 
zaoferowanych urządzeń określone zostały w tabeli nr 2 załącznik nr 1. 

2. Operator dostarczy 6 szt. urządzeń telekomunikacyjnych, dla II - grupy użytkowników zgodnie 
z przyznanym planem abonamentowym. Wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych 
zaoferowanych urządzeń określone zostały w tabeli nr 3 załącznik nr 1. 

3. Operator dostarczy 1 szt. urządzenia telekomunikacyjnego, dla III - grupy użytkowników zgodnie 
z przyznanym planem abonamentowym. Wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych 
zaoferowanych urządzeń określone zostały w tabeli nr 4 załącznik nr 1. 

4. Operator dostarczy 1 szt. urządzenia telekomunikacyjnego, dla IV - grupy użytkowników zgodnie 
z przyznanym planem abonamentowym. Wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych 
zaoferowanych urządzeń określone zostały w tabeli nr 5 załącznik nr 1. 

5. Wszystkie dostarczone Urządzenia telekomunikacyjne musza być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy 
komplet tak, jak przewiduje to producent. 

6. Wszystkie dostarczone Urządzenia telekomunikacyjne maja mieć zdjętą blokadę SIMLOCK, 
7. Wszystkie Urządzenia telekomunikacyjne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora 

w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
8. Dostarczone Urządzenia telekomunikacyjne wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności 

CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia 
z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane przez 
polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi 
wymaganiami, wydaną przez producenta albo jego przedstawiciela. 

9. Urządzenia telekomunikacyjne muszą być objęte, co najmniej 24 miesięczną gwarancją, Wykonawca 
zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową (odbiór uszkodzonego urządzenia 
z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po 
naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). 

10. W okresie trwania gwarancji obsługa serwisowa obejmować będzie: 
a) Dostęp do wydanych aktualizacji oprogramowania (firmware urządzeń telekomunikacyjnych) 

uwzględniającą zmiany wprowadzone przez operatora jak i producenta urządzenia w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności urządzeń. 

b) Bezpłatne wsparcie telefoniczne lub elektroniczne (e-mail) dotyczące korzystania z urządzeń 
oraz usług oferowanych przez zamawiającego od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia, 
w godzinach 7 30 - 15 30 z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy. 

c) Wyznaczenie, co najmniej jednej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaży usług 
i sprzętu oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego 
i naprawczego. 

Opis przedmiotu zapytania w zakresie ubezpieczenia na oferowane urządzenia 
telekomunikacyjne. 

Szczegółowy opis wymagań w zakresie ubezpieczenia na urządzenia telekomunikacyjne zawarty został 
w Załączniku nr 2. 
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VII. Termin realizacji przedmiotu zapytania. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Zamówienia w zakresie uruchomienia usługi, 
połączeń głosowych GSM, mobilnego Internetu LTE, w terminach: 
• Uruchomienie usług, o których mowa w Dziale IV pkt 1-10 - maksymalnie do 16 grudnia 2018 r. 
• Dostarczenie aktywnych kart SIM - maksymalnie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, które zostanie 

potwierdzone protokołem zdawczo -odbiorczym; 
• Dostarczenie urządzeń telekomunikacyjnych - maksymalnie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, które 

zostanie potwierdzone protokołem zdawczo -odbiorczym; 
• Usługa gwarancji na urządzenia telekomunikacyjne - 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. 

VIII. Przygotowanie oferty. 

1. Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej 30.000 €. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku 
komputerowego. 

3. Oferta musi zawierać datę, nazwę, adres oferenta. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby 
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy 
muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 

4. Do przygotowania oferty Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykorzystał Formularz Ofertowy, 
Załącznik 5 do zapytania i zamieścił go na początku oferty. 

5. Zamawiający oczekuje, że oferta będzie zawierała opis proponowanego przedmiotu zapytania, oraz 
zobowiązanie WYKONAWCY, że będzie on związany ofertą przez 30 dni liczoną od dnia złożenia oferty. 

6. Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2018 r. 

IX. Warunki płatności. 

Zapłata wynagrodzenia następowała będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 
faktur VAT, wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zleceniodawcę 
adres e-mail: sekretariat(5)zuk.radom.pi 
Faktury VAT, Wykonawca wystawi na Gminę Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana 
Kilińskiego 30; NIP 796-281-75-29 z odnośnikiem, że faktura dotyczy Zakładu Usług Komunalnych 
w Radomiu (odbiorca). 

X. Kryteria wyboru prawidłowej oferty. 

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie kryterium ceny (waga 60%), parametrami 
technicznymi zaoferowanych urządzeń telekomunikacyjnych (waga 20 %) oraz ofertą na dodatkowe 
ubezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych (waga 20%). 

Tabela 1. Kryteria oceny ofert 

Nr Kryterium 
Waga 
w, 

1. Cena 60% 
2. Parametry techniczne zaoferowanych urządzeń 20% 
3. Dodatkowe ubezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych 20% 

Razem 100% 

Szczegóły opisujące sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów zostały opisane w Załączniku nr 3. 
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XI. Sposób ustalenia najkorzystniejszej oferty. (Oc.) 

Ocena oferty będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna liczba 
punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100pkt. Ocena całkowita(Oc) jaką otrzyma oferta będzie 
wyznaczona wg następującego wzoru: 

Oc=iw,0, 
1 = 1 

gdzie: 
w, - waga dla kryterium o nr i wyrażona w % zgodnie z Tabelą 1, gdzie 

Ol - wartość punktowa oceny ofert w ramach kryterium o nr ' . 
3 

^ w , =100% 

Sposób wyliczenia wartości punktowych ocen (Ol ) dla poszczególnych kryteriów podano 
w Załączniku nr 3. 

XII. Dodatkowe informacji. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny. 

2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, 
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części oferty w zakresie dostarczenia urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz dodatkowego ubezpieczenia. 

4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta jest 
najkorzystniejsza. 

7. Wniesienie zastrzeżeń do zapytania po zakończeniu postępowania będzie traktowane przez 
Zamawiającego, jako uchylanie się Oferenta od zawarcia umowy. 

8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania udzielą pod numerem tel. 48 331 02 73 lub przy 
użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl. 

• Konrad Hodyra - Sprawy Ochrony Danych Osobowych oraz techniczne. 
10. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

DYREKTOPtfdpiS D y r e k t 0 r a r u Usługj^omunalnych w Radomiu 

Robert Rutkowski 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1 - Minimalne wymagania dla urządzeń telekomunikacyjnych. 
2. Zał. nr 2 - Szczegółowy opis wymagań w zakresie ubezpieczenia dla urządzeń telekomunikacyjnych. 
3. Zał. nr 3 - Opis kryterium ocen 
4. Zał. nr 3 - Kryterium oceny parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń telekomunikacyjnych 
5. Zał. nr 5 - Formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 

Wymagania minimalne dla urządzeń telekomunikacyjnych. Dotyczy zapytania ofertowego nr SA.026.1.2018.KH 

TABELA nr 2 Zamawiający wymaga dostarczenia 29 szt. aparatów telefonicznych o wymaganiach minimalnych 
określonych w tabeli poniżej. Telefonem wzorcowym jest Samsung Galaxy Xcover 4, Hammer Axe LTE, 
Hammer Energy lub ULEFONE Armor 2S. 

Funkcje podstawowe Wymagane minimalne parametry techniczne 

Pamięć RAM Min. 1.5 GB 

Pamięć wbudowana Min. 8 GB 

Taktowanie procesora Min. 1100MHz4Rdzenie 

Wodo- i pyłoszczelność IP68, (MIL-STD-810G lub Gorilla Glass 3) 

Dodatkowa ochrona Folia ceramiczna np.3Mk 

Kolorowy wyświetlacz Kolorowy 16M kolorów (min. 480 x 800 px, 200 ppi) 

Pamięć zewnętrzna MicroSD (min. 64GB) 

aparat fotograficzny główny Matryca (min. 5Mpix F/2.2) 

Ekran dotykowy Możliwość obsługi w rękawiczkach 

System nawigacyjny GPS, GLONASS 

TABELA nr 3 Zamawiający wymaga dostarczenia 6 szt. aparatów telefonicznych o wymaganiach 
minimalnych określonych w tabeli poniżej. Telefonem wzorcowym jest Motorola Moto G6, Huawei P 
Sart II, Xiaomi Redmi 5 Plus lub LG K11 Dual 

Funkcje podstawowe Wymagane minimalne parametry techniczne 

Pamięć RAM Min. 2 GB 

Pamięć wbudowana Min. 16 GB 

Taktowanie procesora Min. 1500 MHz 4 Rdzenie 

Wodo- i pyłoszczelność MIL-STD-810G lub Corning Gorilla Glass lub P2i 

Dodatkowa ochrona Folia ceramiczna np.3Mk, etui silikonowe 

Kolorowy wyświetlacz Kolorowy 16M kolorów (min. 1280x720 px, 277 ppi) 

Pamięć zewnętrzna MicroSD (min. 128 GB) 

aparat fotograficzny główny Matryca (min. 10 Mpix F/2.2) 

System nawigacyjny GPS/A-GPS/GLONASS 

TABELA nr 4 Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. aparatu telefonicznego klasy premium. 
Funkcje podstawowe Wymagane 
Urządzenie telekomunikacyjne System operacyjny iOS 12, seria X 

TABELA nr 5 Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. Mobilnego Routera LTE 
Funkcje podstawowe Wymagane minimalne parametry techniczne 

Urządzenie telekomunikacyjne Technologia LTE pasma B I , B3, B7, B20 oraz B38. 

Zamawiający zgodnie z tabelami wymagań powyżej, wymaga dostarczenia w sumie 36 sztuk aparatów plus 
jedno urządzenie (mobilny router) dla usługi Internetu LTE. 
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Załącznik nr 2 

Szczegółowy opis wymagań w zakresie ubezpieczenia na urządzenia telekomunikacyjne, dotyczy 
zapytania ofertowego nr SA.026.1.2018.KH 

I. W ramach zaoferowanej ceny ubezpieczenie obejmować musi swoim zakresem bezpłatny serwis 
urządzenia, wykraczający poza zakres standardowej gwarancji, niezależnie od powodów uszkodzenia 
w tym: 

1. usunięcie Uszkodzenia Wyświetlacza (tj. naprawę lub wymianę Wyświetlacza), a także naprawę 
lub wymianę Obudowy, aparatu (przedniego lub tylnego) oraz przycisków, o ile Obudowa, aparat 
lub przyciski uległy Uszkodzeniu wraz z Wyświetlaczem, jeżeli zachodzi konieczność naprawy lub 
wymiany tych elementów Urządzenia, 

2. usunięcie skutku Zalania wodą Urządzenia (tj. osuszenie Urządzenia albo wymianę Płyty głównej), 
3. bezpłatną Infolinię Techniczną, 
4. pokrycie kosztów Ekspertyzy wykonanej przed dokonaniem Naprawy celem stwierdzenia 

dokładnego zakresu Uszkodzenia lub skutków Zalania wodą i kosztów Naprawy, 
5. organizację i pokrycie kosztów transportu Urządzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do 

i z Punktu naprawczego, 
6. przyjmowanie zgłoszeń Uszkodzenia lub Zalania wodą przez Infolinię Techniczną (w Dni robocze 

w godzinach 8.00-18.00) lub on-line (24 h przez 7 dni w tygodniu na wskazanym adresie e-mail), 
7. możliwość śledzenia statusu Naprawy (w tym otrzymywania informacji o wysyłce Urządzenia oraz 

dostarczeniu Urządzenia do Punktu naprawczego) przez Infolinię Techniczną (w Dni robocze 
w godzinach 8.00-18.00) lub on-line (24 h przez 7 dni w tygodniu na wskazanym adresie e-mail), 

8. 10% zniżki na wykonanie Naprawy wykraczającej całkowicie poza przyznany Limit, o których mowa 
w ust. II, lub naprawy wykraczającej poza zakres Usługi wymienionych w punkcie 1 oraz 2. Zniżka 
naliczana jest od rynkowych cen napraw po uprzednim wykonaniu bezpłatnej ekspertyzy o której 
mowa ust. I pkt 4. 

9. Czas obowiązywania Usługi ubezpieczenia na urządzenia telekomunikacyjne - 24 miesiące od 
dnia zawarcia Umowy. 

II. W ramach Usługi Zamawiający otrzyma odnawialny, co rok kwotowy Limit na wykonanie Napraw, 
niezależnie od powodów uszkodzenia. Limit ten Zamawiający ustalana na minimum 800 zł brutto, 
niezależnie od liczby Napraw możliwych do zrealizowania w ramach tego Limitu. Koszt naprawy 
obejmuje: 

1. w przypadku Uszkodzenia - koszt naprawy Wyświetlacza (tj. koszt części zamiennych użytych do 
naprawy Wyświetlacza oraz koszt wykonania naprawy) lub koszt wymiany Wyświetlacza (tj. koszt 
nowego Wyświetlacza oraz koszt jego wymiany), a także naprawę lub wymianę Obudowy, aparatu 
(przedniego lub tylnego) oraz przycisków, które uległy uszkodzeniu, wraz z Wyświetlaczem, jeżeli 
zachodzi konieczność naprawy lub wymiany tych elementów Urządzenia, 

2. w przypadku Zalania wodą - wykonanie osuszenia Urządzenia lub koszt wymiany Płyty głównej 
(tj. koszt Płyty głównej oraz koszt jej wymiany), 

3. koszt udostępnienia Urządzenia Zastępczego dostarczonego Zamawiającemu na czas Naprawy. 
4. Koszt części zamiennych/elementów Urządzenia użytych do napraw objętych Usługą w ramach 

Limitu, 
5. koszt części zamiennych/elementów Urządzenia użytych do napraw wykraczających całkowicie 

poza Limit lub poza zakres Usługi (z uwzględnieniem zniżki, o której mowa ust. I pkt 8) po 
uprzednim wykonaniu bezpłatnej ekspertyzy o której mowa ust. I pkt 4. 
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Załącznik nr 3 

1. Kryterium ceny (Oi). 
Oferta o najniższej zaproponowanej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium tj. 
100pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ocenie podlega cena całkowita oferty (w złotych brutto). 
Zaproponowaną wartość należy wpisać w Załączniku nr 5. 
W ramach tego kryterium ustalona zostanie wartość punktowa oceny (O?) poszczególnych ofert wg 
następującego wzoru: 

O, = -^MOO pkt 

gdzie : 
C 

m'n - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w ramach kryterium (O?); 
r 

" - cena oferty ocenianej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w ramach kryterium (Oi). 

2. Kryterium parametrów techniczne zaoferowanych urządzeń (O2). 
W ramach tego kryterium Zamawiający ustalił wartość punktową poszczególnych urządzeń 
telekomunikacyjnych w oparciu o własne kryteria parametrów technicznych. W celu wyliczenia łącznej 
wartości punktowej kryterium (O2), Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ankietę w postaci Tabeli nr 6, 
Załącznik numer 4 w której zaznaczy odpowiednie pole (Checkbox) przy oferowanym urządzeniu w danej 
grupie użytkowników, następnie zsumuje punkty. Uzyskaną wartość należy wpisać w Załączniku nr 5. 
Maksymalna możliwa liczba punktów kryterium (Cty.wynosi 100pkt. Oferty z mniejszą liczbą uzyskanych 
punktów otrzymają ocenę proporcjonalnie niższą. 
Wartość punktowa oceny kryterium (O2) poszczególnych ofert wg zostanie obliczona według 
następującego wzoru: 

0 2 = - ^ - 1 0 0 pkt 

gdzie : 
C - max. liczba uzyskanych punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych przez wykonawców 

w ramach kryterium (O2) 
r 

" - punkty oferty ocenianej w ramach kryterium (02) . 

3. Kryterium ceny na dodatkowe ubezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych (O3). 
Oferta o najniższej zaproponowanej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium tj. 
100pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ocenie podlega całkowita cena za ubezpieczenie (w złotych 
brutto). Opis wymagań co do warunków ubezpieczenia zawarty został w załączniku nr 2. Zaproponowaną 
cenę należy wpisać w Załączniku nr 5. 
W ramach tego kryterium ustalona zostanie wartość punktowa oceny (O3) poszczególnych ofert wg 
następującego wzoru: 

03 = ^^\00 pkt 

gdzie : 
C 

m'i - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w ramach kryterium (03); 
C 

" - cena oferty ocenianej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w ramach kryterium (03). 
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W RADOMIU 

Załącznik 4 

Tabela nr 6. Kryterium oceny parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń telekomunikacyjnych, 

Urządzenia telekomunikacyjne dla poszczególnych 
grup użytkowników, które wybierze i dostarczy 
Zamawiającemu Wykonawca w ramach umowy. 

Zaznaczyć jeden 
(Checkbox)1 

w danej grupie 
Punktacja 

„1 - grupa" użytkowników 29 szt. 

Samsung Galaxy Xcover 4 D 50 

Myphone Hammer Energy □ 40 

Myphone Hammer Axe LTE □ 35 

ULEFONEArmor2S □ 35 

„II - grupa" użytkowników 6 szt. 

Xiaomi Redmi 5 Plus □ 50 

Motorola Moto G6 □ 40 

Huawei P Sart II □ 35 

LGK11 Dual □ 30 

Łączna liczba punktów 

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób 
uprawionych do reprezentowania Wykonawcy 

1 Pole checkbox - należy zaznaczyć krzyżykiem. 
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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
W RADOMIU 

Załącznik 5 

Formularz Ofertowy 
Nazwa Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: 

NIP: 
REGON: 
Nr telefonu: 
E-mail: 
Nr rachunku bankowego: 
Adres (siedziba) Wykonawcy: ul Nr Adres (siedziba) Wykonawcy: 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Całkowita cena oferty dla umów 
obowiązującej przez 24 m-cy. 
-brutto 

- słownie 

y 

zł 

Cena za dodatkowe ubezpieczeń 
urządzeń telekomunikacyjnych 
przez okres 24 m-cy 
-brutto 

- słownie 

e 

zł 

Cena za wybrane urządzenia 
telekomunikacyjne 37 szt. 

-brutto 

- słownie 

zł 

Liczba punktów uzyskana 
z oceny parametrów 
technicznych zaoferowanych 
urządzeń telekomunikacyjnych 
(przepisać z załącznika nr4) 

Liczba punktów uzyskana 
z oceny parametrów 
technicznych zaoferowanych 
urządzeń telekomunikacyjnych 
(przepisać z załącznika nr4) 

W imieniu Wykonawcy: 
1. Oświadczam, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Specyfikacją Zapytania Cenowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia. 
Integralną część niniejszej oferty stanowią wszystkie załączniki i dokumenty wymagane w Zapytaniu do 
złożenia oferty. 
Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 10 kolejno zapisanych i ponumerowanych stron. 
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób 
uprawionych do reprezentowania Wykonawcy 
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