Bytów dnia 2014-02-26

Tytuł projektu: „Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
realizowany w ramach działania 8.4
„Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu na realizację zamówienia
Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
„Dostawa centrali telefonicznej w oparciu o łącza GSM.”

Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
77-100 Bytów

Tel. +48 58 3506151
Tel. +48 53101070
http://www.multi-ip.pl , e-mail: info@multi-ip.pl

I. Zamawiający
Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
77-100 Bytów
KRS 0000330020
NIP 8421733483
REGON 220799406
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości.
2. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz.
93 z późniejszymi zmianami).
3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami są dostępne na stronie www.multi-ip.pl .
III. Informacje ogólne
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Pomorska sieć szerokopasmowa
następnej generacji” w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa centrali telefonicznej zgodnej z następującymi wymaganiami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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obudowa typu rack 19”, wolno stojąca lub wisząca;
możliwość instalacji modułów ISDN BRA/PRA;
2 linie analogowe miejskie;
możliwość rozbudowy do 8 linii analogowych miejskich;
6 linii analogowych wewnętrznych;
obsługa SIP Trunk (zgodne z Polkomtel)
4 linie VoIP zewnętrzne, możliwość rozbudowy do 16 linii zewnętrznych;
1 linie VoIP wewnętrzna, możliwość rozbudowy do 8 linii wewnętrznych;
możliwość rozbudowy do 12 linii analogowych wewnętrznych;
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funkcjonalność automatycznej sekretarki;
oprogramowanie do obsługi nagrań z automatycznej sekretarki;
2 linie GSM;
obsługa grup wewnętrznych;
rozbudowane drzewo zapowiedzi głosowych (wielopoziomowe);
melodyjna w czasie oczekiwania na połączenie;
powiadamianie dzwoniącego, który jest w kolejce;
przekazywanie połączeń na zewnętrzne numery również poprzez łącze GSM;
możliwość zdefiniowania grupy odbiorców, których połączenia wychodzą w pierwszej
kolejności preferowanym łączem zewnętrznym;
detekcja sygnały fax i skierowanie na odpowiednią linie wewnętrzną;
harmonogram działania centrali (profile) (rodzaj drzewa) w zależności od dnia
tygodnia, konkretnej daty, świat oficjalnych w PL;
obsługa 4 połączeń jednocześnie z nagrywaniem;

Pozostałe wymagania:
1. Termin płatności za fakturę 21 dni.
2. Przewidywany wymagany czas dostawy: do 20 marca 2014 r.
3. Dostawca dokona uruchomienia centrali z jego pierwszą konfiguracją.
4. Dostawca zapewnia przeszkolenie pracownika zamawiającego z konfiguracji i
administracji centralą.
5. Dostawca zapewnia przez pierwsze 30 dni od daty uruchomienia centrali
pełny wsparcie techniczne, w również w zakresie zmian w konfiguracji
centrali.
V. Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
zapytaniu ofertowym i załącznikach, z wykorzystaniem wzoru formularza oferty
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stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z
treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

Oferta na „ Dostawa centrali telefonicznej w oparciu o łącza GSM.”
W ramach projektu: „Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
UWAGA: nie otwierać przed 2014-03-07 godz. 10.00

Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres udostępniającego, nazwę i adres
Zamawiającego.
W przypadku składania oferty emailem w treści tematu wiadomości należy
wpisać:

Oferta na „Dostawa centrali telefonicznej w oparciu o łącza GSM.”
a w treści email:

„UWAGA: nie otwierać załączonego pliku przed 2014-03-07 godz. 10.00”
Natomiast sama treść i zawartość oferty musi być złożona w formie pliku PDF jako
załącznik do emaila lub w formie spakowanych plików w formacie ZIP lub 7zip.
Spakowane pliki muszą być w formacie umożliwiającym odczytanie jego treści pod
systemem Windows XP z aplikacją OpenOffice.
Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i swoje ryzyko.
VII. Miejsce i termin składania ofert
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Ofertę należy dostarczyć w terminie do 07 marca 2014r. godziny 10.00 na adres
email: prezes@multi-ip.pl , liczy się czas wpłynięcia wiadomości do skrzynki odbiorcy.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie całego zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą określenia ceny jest zakres
zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena musi zawierać
zapłatę za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi w celu
prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami nieuwzględnionymi w zapytaniu
ofertowym.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: najniższa
cena.

1

Cena za dostawę centrali telefonicznej w oparciu o łącza GSM
zgodnie z opisem zamówienia.

100%

Zakłada się rozliczenie zamówienia za każdy miesiąc kalendarzowy osobno.
Wojciech Repiński – Prezes Zarządu
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Załącznik nr 1
Wykonawca:

Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
77-100 Bytów

Formularz Ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba:
Nr telefonu/ faks:
Adres e-mail:
Nr NIP:
Nr REGON:
Ja niżej podpisany …...................................................... odpowiadając na ogłoszenie o
zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa centrali telefonicznej w oparciu o
łącza GSM.” w ramach projektu: „Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji” oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
określonymi w specyfikacji technicznej, za kwotę:
Zadanie nr: ……..

Lp

Części zamówienia

1.

Dostawa centrali telefonicznej w oparciu o
łącza GSM.

Cena razem netto: …..................
Podatek VAT razem: ….................
Cena razem brutto: …...................
Ponadto oświadczam/y, że:
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Cena ryczałtowa
Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną zamówienia oraz całą treścią i wymaganiami
stawianymi przed Wykonawcą i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje
niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
3. Zawarty w zapytaniu ofertowym warunki umowy został przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według
warunków umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.
Zakres prac

5. Oferta zawiera łącznie …............. ponumerowanych i parafowanych stron.
6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w Ofercie i załącznikach, zawarte
na stronach od ….. do ….............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że
nie mogą być udostępnione.
7. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
…................................... tel. kontaktowy: ….............................
8. Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki):
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
77-100 Bytów

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Aktualny odpis z KSR lub CEIDG
Potwierdzenie nadania numeru NIP
Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami
Oświadczenie o niezaleganie ze składkami ZUS.
Informacja o podwykonawcach
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