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Kudowa Zdrój 2021-02-24 r. 

Identyfikator: PR/6/ZAA/2021 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

którego wartość nie przekracza 130 000 złotych 

 

1. Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa 

Zdrój 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

telefonicznych w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do bezprzewodowego 

Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych i urządzeń. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i formularz 

ofertowy nr 2 

3. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawiera załącznik 

nr 1. 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Cena = 50%; Walory użytkowo - techniczne = 50% 

Szczegółowy opis kryteriów i sposób obliczania zawiera załącznik nr 1. 

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail) 

Joanna Litwinowicz 74/8654911  j.litwinowicz@pngs.com.pl 

Piotr Dyda 74/8654913   p.dyda@pngs.com.pl  

Informacje o postępowaniu będą zamieszczane na stronie: 

https://www.pngs.com.pl/pl/ogloszenia/oglosz.html oraz 

https://www.pngs.logintrade.net  

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: 

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 

https://pngs.logintrade.net . Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym 

wzorem oferty załącznik nr 2. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. 
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Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres: Park Narodowy Gór 

Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój. Na kopercie należy umieścić 

napis „Usługi telefonii komórkowej” oraz umieścić dane wykonawcy i napis: „Nie 

otwierać przed terminem otwarcia ofert”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie 

Zamawiającego (pokój nr 10 – sekretariat). Termin złożenia oferty upływa w dniu 

04.03.2021 o godzinie 09.00. 

8. Termin związania ofertą: 14 dni  
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