
Znak sprawy: EZ-ZR-30-2022       

Formularz ofertowy 
Usługa  

(nazwa rodzaju zamówienia)  

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 6 

73-110 Stargard   NIP 854-001-15-20 

II. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa  

 

Przedmiotem oferty jest świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych 

wraz z dostawą telefonów komórkowych. 
WYMAGANIA w zakresie świadczonej usługi telekomunikacyjnej (abonamentowej): 

-100 kart sim z czego:  

(84 kart sim umowa obowiązuje do 13.07.2022, 16 kart nowych) 

- posiadamy APN wraz z adresacją IP (stały adres statyczny) 

- grupa biznesowa (bezpłatne połączenia wewnątrz sieci ze skróconą numeracją) 

- umowa 24 miesiące licząc oddzielnie dla każdej karty sim (abonamentu). Początkiem 

obowiązywania umowy jest dzień zakończenia aktualnie obowiązujących umów. W przypadku 

nowych kart sim okres obowiązywania umowy liczony jest od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

- Internet do min. 12 GB na każdej karcie sim.  

- nielimitowane połączenia do wszystkich sieci w kraju 

- nielimitowane sms do wszystkich sieci w kraju 

 

Zamawiający zamierza zachować dotychczasowe numery telefonów. W przypadku fizycznej 

wymiany kart sim we wszystkich obecnych systemach monitoringu Spółki MPGK Sp. z o.o. Stargard 

leżą, po stronie Wykonawcy. Koszty wymiany kart sim w związku z przeniesieniem numeru z sieci 

Orange do innej sieci operatora telekomunikacyjnego ponosi Wykonawca. Z tego tytułu 

Zamawiający nie może ponieść żadnych dodatkowych kosztów. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na dostawę kart sim na usługi przedpłatowe 

(prepaidowe)  

Zamawiający przewiduje możliwość zakupu dodatkowych kart sim w czasie trwania umowy w taki 

sposób, aby data zakończenia zbiegła się z końcem umowy pierwotnej. 

 

W ramach umowy Wykonawca dostarczy również  Zamawiającemu następujące telefony: 

MyPhone HAMMER Energy 2DS– 24 szt. 

Samsung Galaxy S20 – 2 szt. 

Samsung Galaxy S22+ 256GB/8GB – 1 szt. 

Samsung Galaxy A13 DS – 4 szt. 

Samsung Galaxy A53 128GB DS – 1 szt. 

Wszystkie aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe, zawierać instrukcję w języku polskim 

oraz nie mogą posiadać blokad sim lock 

 

a) termin wykonania zamówienia: umowa 24 miesiące licząc oddzielnie dla każdej karty sim 

(abonamentu). Początkiem obowiązywania umowy jest dzień zakończenia aktualnie obowiązujących 

umów. W przypadku nowych kart sim okres obowiązywania umowy liczony jest od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 

b) okres gwarancji: 24 miesiące. 

c) warunki płatności: wynagrodzenie miesięczne, płatne przelewem do 30 dni od daty otrzymania 

faktury 
d) transport: dostawcy. Miejscem wydania przedmiotu umowy (telefony i karty sim jest siedziba 

Zamawiającego) 



 

III. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 2022.06.20 do godz. 10:00 w 

formie*: 

 Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub 

 W wersji elektronicznej na e-mail: oferty@mpgk.stargard.pl 

 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu udzielania zamówień do 

130.000 PLN dostępnego na stronie internetowej     www.mpgk.stargard.pl  

 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy; ……………………………………………………………….. 

NIP: ……………..... Nr tel:.........................., adres email:…………………………………….. 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

  
Warunki 

oferty 

Ilość  Wartość 

okres umowy  24 mc-e  

abonament miesięczny za 1 kartę sim  100  

stawka za połączenia w sieci operatora    

stawka za połączenia do operatorów stacjonarnych     

stawka za połączenia do innych operatorów krajowych     

SMS-y w sieci operatora     

SMS-y  do pozostałych sieci    

MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych    

Internet w telefonie 12 GB    

Grupa biznesowa    

Manager Floty  1  

Stały adres IP    

                                                                                                                    Razem:  

     

telefony 

Cena 

jednostkowa 

Ilość 

szt. 

Wartość 

Budżet na terminale  
  

MyPhone HAMMER Energy 2DS  24  

Samsung Galaxy S20  2  

Samsung Galaxy S22+ 256GB/8GB   
1  

Samsung Galaxy A13 DS   4  

Samsung Galaxy A53 128GB DS  
1  

                                                                                                                    Razem:  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na świadczenie 

usług telekomunikacyjnych według wzoru określonego przez Wykonawcę.  

W przypadku sprzeczności treści umowy z niniejszym formularzem ofertowym pierwszeństwo ma 

formularz ofertowy, który stanowi integralna część umowy. 

UWAGA: 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający przeliczy 100 abonamentów x 24 miesiące. 

Informacji udziela Tomasz Zaręba,  email: tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl 

 

 

………………………….., dnia ………………….  …………………...……………….  
Podpis osoby upoważnionej 

* nie potrzebne skreślić                                                
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