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     Warszawa, 31.12.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 141/SU/2014 

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa 

z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:   

 

1. Przedmiot zamówienia:  

 

Umowa abonencka na telefonię komórkową dla AWF Warszawa. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

 

Od dnia zawarcia umowy, na okres 24 miesięcy jej trwania. 

 

3. Istotne warunki zamówienia:  

a) dla pracowników fizycznych, przebywających na rozległym terenie Uczeli, z 

utrudnionym kontaktem telefonii stacjonarnej; kontakt głównie w obrębie własnej sieci 

komórkowej, opcja z aparatami klawiszowymi (6 szt.) 

b) dla pracowników średniego szczebla, w opcji z i bez internetu (około 5 GB); model 

telefonu – smartfon dual sim (20 sztuk) 

c) dla pracowników wysokiego szczebla (2 sztuki), podróżującego w granicach UE, model 

telefonu: iPhon 8; 

d) zakończenie umów dla 19 numerów w styczniu 2019, jeden nowy numer. 

 

W załączeniu proszę przesłać regulamin. 

Forma przesłania oferty: zgodnie z załączonym wzorem specyfikacji. 

 

f)   Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy 

 

 Wszelkie informacje dot. niniejszego zapytania, odpowiedzi na pytania, informacje o 

wyborze oferty będę publikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 

 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:  

- wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 Oferta;  

- wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 ;  

 

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:  
Aleksandra Bojarska tel. 22-864-18-75 mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl 

lub za pośrednictwem portalu SmartPZP. 
Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail. W tytule 

należy wpisać numer sprawy – 141/SU/2018 

• We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany 

numer sprawy 141/SU/2018.  

• Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na 

adres: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl 
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Zamawiający, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem  

 

 

5. Kryteria Oceny Ofert  

Cena – 100% 

 

6. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07.01.2019 r. 

do godz. 11:00 w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF Warszawa ul. 

Marymoncka 34 lub przesłać mailem aleksandra.bojarska@awf.edu.pl   lub poprzez portal 

SmartPZP  

 

Uwaga! Oferty przesłane na inny adres mailowy niż podany wyżej oraz te, które wpłyną 

do Zamawiającego z terminem późniejszym niż podany wyżej nie będą brane pod uwagę.    

 

Instrukcja składania ofert poprzez portal SmartPZP: 
1. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem: 

https://portal.smartpzp.pl/awfwarszawa klikając przycisk „Załóż konto”.  
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie 

podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i 

pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. 

WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. 

 

Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi 

Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem 

https://portal.smartpzp.pl/awfwarszawa/elearning 
  

2. Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi 

być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące 

odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub 

podwykonawców. 
Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do platformy SmartPZP uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym 

podpisem (typ wewnętrzny):  
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  

2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 

użyć formatu XAdES. 

 

3. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia informuje, że Platforma Portal SmartPZP jest 

kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest 

posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe 

informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej 

użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których 

lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 
 

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, 

w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji 
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przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data           i godzina, zsynchronizowane z Głównym 

Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. 

 

5. Wymagania techniczne: 

- Dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny 

być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx. 

- Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 

46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java 

ver. 1.8. oraz oprogramowanie Szafir. 

 

 

Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone na stronie Zamawiającego www.awf.edu.pl 

 

 

     Kierownik 

                                                                            Działu Administrowania Nieruchomościami 

                            Anita Woźnicka 
 

 

                                                                                 

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

podpis kierownika jednostki zaopatrującej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awf.edu.pl/


                                           Załącznik do Zarządzenia nr 22  

Kanclerza AWF z dnia 16 kwietnia 2014 

 

AWF Warszawa  
 

 

OFERTA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 141/SU/2018 

 
Przedmiot zamówienia:  

 

Umowa abonencka na telefonię komórkową dla AWF w Warszawie. 

 

 

 Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………. 
 
 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

 

TEL./FAX……………………………..E-mail……………………………………………… 

 

  

NR KRS/CEIDG ...........................................................................................................................  

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

 

 

Wartość netto ca całość zamówienia 

.......................................................................................................zł 

 

Podatek VAT ............% 

 

Wartość brutto  za całość zamówienia  

 

..........................................................................................zł 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

 

 

 

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

                          podpis osoby uprawnionej 

 


