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ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU  

 
w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”,   

WND-RPSL.08.02.03-24-000D/17 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 

40-078 Katowice, Plac Wolności 12 

NIP: 6340001852; REGON: 271072009 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykupieniu abonamentu telefonicznego 

wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk (7 numerów 

telefonicznych/abonamentów wraz z 7 telefonami komórkowymi) na okres umowy 24 

miesięcy w ramach projektu pt. „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs. 

 

SZCZEGÓŁY SPECYFIKACJI 

 Telefony komórkowe za 0 zł, 

 Nielimitowane minuty do wszystkich sieci komórkowych, 

 Nielimitowane minuty na numery stacjonarne, 

 Nielimitowane SMS-y/MMS-y do wszystkich sieci, 

 Szybki Internet bez limitu GB, 

 System operacyjny Android, 

 Aparat fotograficzny: duży rozmiar pikseli/ wysoka rozdzielczość aparatu 

gwarantujący dobrej jakości  zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych 

 Funkcje: 

- Odbiornik GPS, 

- Odtwarzacz audio. 

 

KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających 

odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów 100% 

na podstawie następujących kryteriów: 
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1) miesięczny koszt abonamentu (50%) - ocena 

punktowa zostanie dokonana   zgodnie z formułą: 

(najniższa cena brutto miesięcznego abonamentu /cena 

brutto badanej oferty) x 50 pkt, 

2) Parametry techniczne telefonu komórkowego (50%): 

a) zasilanie (pojemność baterii), 1-3 pkt* 

b) procesor (moc), 1-3 pkt* 

c) aparat  - Mpix główny i przedni, 1-3 pkt* 

d) transfer przepływu danych, 1-3 pkt* 
 

*Oferent może maksymalnie uzyskać 12 pkt, minimalnie 4 pkt (parametry podlegają sumowaniu) 

 

(parametry techniczne telefonu badanej oferty/ najwyższe parametry techniczne) x 50 

pkt, 

 

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów 

stanowiącą sumę punktów za kryteria 1,2. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi 

zasadami ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość 

punktów, Zamawiający może wezwać oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. 

Oferenci, składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie 

obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

ZŁOŻENIE OFERTY 

Ofertę cenową należy złożyć wg. wskazanego wzoru na adres email 

projekty@ir.katowice.pl  

Uprzejmie informujemy, iż oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Ofertę należy przesłać do dnia 16.06.2017 roku. W razie pytań proszę o kontakt pod 

numerem telefonu 515 037 305. 
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Załącznik 1. Oferta cenowa. 

 

I. Dane Wykonawcy: 

 
Nazwa Wykonawcy: 

                                                                                           

 

  

Województwo: 

 

 

Miasto: Kod pocztowy 

Ulica: 

 

 

Numer telefonu        

e-mail 

 

 

NIP 

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej      do 

podpisywania umowy: 

  

 

 

II. Nawiązując do zaproszenia/ogłoszenia składam ofertę na: 

 

1. Proponowana cena brutto za jeden miesiąc abonamentu telefonicznego wynosi: 

 ………………………..……… złotych 

(słownie: …………………….…….…………………….….…………………………………) 

 

2. Proponowana cena brutto za 7 abonamentów telefonicznych miesięcznie wynosi: 

 ………………………..……… złotych 

(słownie: ………………………………………….……………………………………………) 

 

3. Parametry techniczne telefonu komórkowego ……………………………………………. 

a) zasilanie (pojemność baterii)……………..…………..…………………..……………… 

b) procesor (moc)……………………………..……..……………………………………… 
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c) aparat  - Mpix główny i przedni………….……..……………………………………….. 

d) transfer przepływu danych……………………..………………………………………… 

 

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

Miejscowość i data                                                                    Podpis 

 


