
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DZP.262.145.2022 

1. Zamawiający:   

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach 

Jerozolimskich 142A przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku 

stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na: świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na potrzeby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego. 

4. Termin wykonania zamówienia:  

Usługi telekomunikacyjne muszą zostać uruchomione w dniu 18 stycznia 2023 r.  

i świadczone będą przez kolejne 24 okresy rozliczeniowe lub do wykorzystania 

szacunkowej wartości umowy (okres rozliczeniowy przyjmuje się okres liczony  

od 18 dnia każdego miesiąca do 17 dnia następnego miesiąca). Rozpoczęcie 

świadczenia usługi telekomunikacyjnej nastąpi 18 stycznia 2023 r. 

5. Wymagania dla Wykonawców: Wykonawca musi wykazać, że został wpisany  

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne. 

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl   

8. Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2022 r. godzina 12:00.  

9. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:  
a. cena – 100%     

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑃𝐴 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
∗ 100 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.   

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Pan Michał Jarzębski, 

mjarzebski@frse.org.pl tel. 509 259 981 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego  

na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz 

uzupełnienia żądanych dokumentów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych 

omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych 

zmian.  
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15. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.  

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie 

ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz.1360).  

 

 

Warszawa,23.12.2022 

miejscowość, data   podpis pracownika 

 


		2022-12-23T12:56:54+0100




