
Bialystok, dnia .10.2018 r.
15-399 Biatystok, ul. SWadowa 11

tel. (85) 869-67-50

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-8/18

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Straz Miejska w Bialymstoku z siedzib^ ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok
zaprasza do ziozenia oferty na wykonanie dostawy, o wartosci nieprzekraczaj^cej kwoty
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), wyl^czonej ze stosowania przepisow w/w ustawy.

1. Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslug telefonii komorkowej i internetu
mobilnego wraz z dostawq aparatow telefonicznych.

2. Kod CPV: 64212000-5 uslugi telefonii komorkowej, 32250000-0 telefony komdrkowe.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia.

1) Przedmiotem zamdwienia jest:

a. swiadczenie uslug telefonii komdrkowej i internetu mobilnego z zachowaniem
obecnie funkcjonuj^cych numerdw telefondw przez okres 24 miesi^cy na potrzeby
Strazy Miejskiej w Bialymstoku,

b. zakup 20 sztuk nowych kart sim,

c. dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych aparatdw telefonicznych,

d. przeniesienie numerdw telefonicznych obecnie uzywanych przez Zamawiaj^cego
w przypadku zmiany operatora sieci komdrkowej.

2) Wykonawca zastrzega mozliwosc zwi^kszenia liczby abonamentdw w trakcie trwania
umowy.

3) Wymagania dot. abonamentdw:

a. dla obecnie posiadanych numerdw:

-  1 karta sim (voice) nielimitowane pol^czenia/sms/mms w kraju i minimum 10

GB Internetu

-  16 kart sim (voice) nielimitowane pol^czenia/sms/mms w kraju i minimum 5

GB Internetu

- 6 kart sim (data) z nielimitowanym Internetem

b. dla nowych numerdw

- 20 kart sim (voice) nielimitowane pol^czenia/sms/mms w kraju 500 mb

4) W wartosci miesi^cznego zobowi^zania powinien bye zawarty budzet na aparaty
telefoniczne do uslug wymienionych w punkcie 3).

5) Zamawiaj^cy wymaga, aby budzet na aparaty telefoniczne zapewnial zakup 17
aparatdw telefonicznych wedlug minimalnych wymagah:



a. Grupa 1-3 sztuki
-  system operacyjny android

- wyswietlacz 5.7" HD+ IPS

- aparat glowny 13+2 Mpix, przedni 8 Mpix

- procesor osmiordzeniowy

- pami^c RAM 2 GB

- pami^c wewn^trzna 16 GB

-  szybka transmisja danych LTE

- bateria 3300 mAh

- micro USB

- dual SIM

b. Grupa 2-12 sztuk
-  system operacyjny android

- wyswietlacz 5.7" HD+ IPS

- aparat glowny 13+2 Mpix, przedni 8 Mpix

- procesor osmiordzeniowy

- pami?c RAM 3 GB

- pami^c wewn^trzna 32 GB

-  szybka transmisja danych LTE

- bateria 3000 mAh

- micro USB

- dual SIM

c. Grupa 3-1 sztuka
-  system operacyjny android

- wyswietlacz 5.8"

- aparat glowny 12 Mpix, przedni 8 Mpix

- procesor osmiordzeniowy

- pami^c RAM 4 GB

- pami^c wewn^trzna 64 GB

-  szybka transmisja danych LTE

- bateria 3000 mAh

- micro USB

- dual SIM

d. Grupa 4-1 sztuka
-  system operacyjny iOS

- przek^tna ekranu 5.8"

- aparat glowny 12 Mpix, przedni 7 Mpix

- pami^c RAM 4 GB

- pami^c wewn^trzna 256 GB

-  szybka transmisja danych LTE

- bateria minimum 2700 mAh

- dual SIM



6) Wykonawca dol^czy do oferty cennik aparatow telefonicznych oraz okresli wysokosc
budzetu, na podstawie ktorego Zamawiaj^cy dokona wyboru aparatow telefonicznych
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5).

7) Wykonawca zobowi^zany jest dostarczyc fabrycznie nowe aparaty telefoniczne,
wyprodnkowane nie wczesniej niz w 2018 roku, wolne od wad fizycznych
i  prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta uniemozliwiaj^cych ich
uszkodzenie, z naniesionym na opakowaniu w sposob czytelny numerem fabrycznym
urz^dzenia. Urz^dzenia nie b^d^ posiadaly blokady sim lock. Aparaty telefoniczne
musz^ bye wyposazone przynajmniej w nast^pujqce akcesoria: bateria, ladowarka,
zestaw sluchawkowy.

8) Cena dostarczonych aparatow telefonicznych nie moze przekroczyc 1,00 zl netto za
1 sztuk?.

9) Termin dostarczenia aparatow telefonicznych i kart sim - w ci^gu 7 dni od dnia
podpisania umowy.

10) Okres gwarancji na dostarczone urz^dzenia nie moze bye krotszy niz 24 miesi^ce, a na
baterie nie krotszy niz 6 miesi^cy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si? od dnia
przekazania aparatow telefonicznych i kart SIM.

11) W przypadku zmiany operatora sieci komorkowej - Wykonawca zobowi^zuje si? do
bezplatnego przeniesienia wszystkich numerow abonenckich obecnie u:^kowanych
do wlasnej sieci komorkowej, z uwzgl?dnieniem terminow zakohczenia
dotychczasowych umow.

12) Termin zakonczenia ostatnich umow lojalnosciowych u obecnego Operatora:
09.01.2019 r.

13) Wykonawca zobowi^any jest do wyznaczenia Opiekuna ze strony operatora sieci
komorkowej odpowiedzialnego za bezposredni kontakt z Zamawiaj^cym.

14) Wykonawca zapewni bezplatnq mozliwosc elektronicznego zarz^dzania kontem przez
Zamawiaj^cego (w tym dost?p do billingow, uslug, faktur).

15) Okres rozliczeniowy - 1 miesi^c.

16) Platnosc przelewem w terminie minimum 14 dni od daty wystawienia faktury.

17) Wykonawca nie b?dzie podwyzszal oplat za swiadczone ushigi w trakcie
obowi^zywania umowy.

18) Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji przez Zamawiaj^cego.

19) W celu realizacji zamowienia Zamawiaj^cy udost?pni Wykonawcy niezb?dne
dokumenty.

4. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

1) Zamawiai^cv wvmaea realizacji zamowienia w terminie 24 miesiecv od dnia
podpisania umowy.

2) W przypadku zmiany operatora realizacja zamowienia nast^pi niezwlocznie po
zakohczeniu okresu wypowiedzenia dotychczasowych umow o swiadczenie uslug
telekomunikacyjnych.

5. Miejsce oraz termin skladania ofert.

1) Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 11,
pok. nr 309 lub przeslac poczt^ elektroniczn^ na adres e-mail strazm@um.bialvstok.pl



2) Termin skladania ofert uplywa w dniu 31.10.2018 r. o godz. 15.00.

3) Oferty, ktore wptyn^ po w/wskazanym terminie nie rozpatrywane i nie
zwracane.

4) Osoby uprawnione do kontaktow z wykonawcami:

Ryszard Wnorowski, tel. (85) 869 67 55, Ilona Flis-Bailey, tel. (85) 869 67 29.

6. Wymagania odnosnie oferty.

1) Ofert? stanowi wypelniony Zal^cznik nr 1 do niniejszego ogloszenia o zamowieniu.

2) Oferta musi bye napisana w j?zyku polskim i podpisana przez osob? upowaznion^ do
reprezentowania firmy, zgodnie z form^ reprezentacji wykonawcy okreslon^
wrejestrze s^dowym lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy.

7. Opis kryteriow oraz sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert.

1) Zamawiaj^cy dokona oceny waznych ofert kierujqc si? nast?puj4cymi kryteriami
wyboru: cena brutto -100%.

2) Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w ogloszeniu
0 zamowieniu lub ktdrej tresc nie odpowiada tresci ogloszenia o zamowieniu,
z zastrzezeniem ust. 7 pkt. 3.

3) W toku badania i oceny ofert zamawiaj^cy moze z^dac od wykonawcdw wyjasnien
dotycz^cych oferty, a w przypadku jej niekompletnosci w zakresie wymaganych
dokumentow podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.

4) Zamawiaj^cy poprawi w tresci oferty:

a) ocz5^ste omylki rachunkowe i pisarskie,

b) inne omylki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z tresci^ ogloszenia o zamdwieniu,
niepowoduj^ce istotnych zmian w tresci oferty, o ktdrych zamawiaj^cy powiadomi
wykonawc?, a wykonawca wyrazi na nie zgod?.

5) Zamawiaj^cy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta spelnia wszystkie
wymagania przedstawione w ogloszeniu o zamowieniu i jest najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria wyboru wskazane w ust. 7 pkt 1, z zastrzezeniem ust. 8 pkt 2.

6) Zamawiaj^cy powiadomi wykonawcow o wyniku post?powania drog^ elektroniczn^
1 zamiesci informacj? na stronie intemetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji
Publicznej.

7) Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc prowadzenia negocjacji doprecyzowuj^cych
zakres oferty z wybranym Wykonawcy.

8. Inne postanowienia.

1) Wykonawca, ktory przedstawi najkorzystniejsza ofert?, b?dzie zobowi^zany do
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego.

2) W uzasadnionych przypadkach zamawiaj^cy dopuszcza uniewaznienie niniejszego
post?powania.

9. Klauzula informacyjna dla Wykonawcdw bior^cych udzial w post?powaniach
oglaszanych przez Straz Miejsk^ w Bialymstoku:

Zgodnie z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem



danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO", informuj^, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straz Miejska w Bialymstoku,

ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, tel. 85 869 67 50, adres e-mail:
strazm@um.bialystok.pl.

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Strazy Miejskiej
w Bialymstoku: e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 67 52.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi^zanym z niniejszym post^powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego.

4. Pani/Pana dane osobowe mog^ bye ujawniane wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. dost^p do informacji publicznej), a takze podmiotom
przetwarzaj^cym dane na podstawie zawartych umow powi^zanych z przedmiotem
niniejszego post^powania; administrator w granicach przepisow prawa zapewni
poszanowanie prywatnosci dla osob, ktorych dane zostaly zawarte w ofercie.

5. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres wynikaj^cy z przepisow
prawa dotycz^cych archiwizacji, tj. przez okres 5 lat.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowac moze uznaniem
oferty za niewazn^, moze uniemozliwic Zamawiaj^cemu dokonanie oceny spelniania
warunkow udziaiu w post^powaniu oraz zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania zamowienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z post^powania lub
odrzucenie jego oferty.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz^cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych
narusza przepisy RODO.

9. Nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych

osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

KOMSNDANT
V. }ii>;yTnstoku

podpis kierownika zamawiaj^cego
* niepotrzebne skreslic


