
 

Opole,  dn.  7.11.2022r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 

Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zaprasza do 

złożenia ofert na realizację: „Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

stacjonarnej wraz z udostępnieniem central oraz dzierżawą ciemnych włókien 

światłowodowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w 2023r.” 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

I. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wraz z udostępnieniem central. 

 

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z udostępnieniem 

central będzie się odbywało za pośrednictwem telefonów stacjonarnych na terenie 

budynków zajmowanych przez Urząd Marszałkowskich Województwa Opolskiego.  

2. Adresy poszczególnych budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego objęte przedmiotem zamówienia w Opolu: 

- ul. Piastowska 12, 13, 14- Ostrówek, 17  

- ul. Ostrówek 5/7 

- ul. Barlickiego 17 

- ul. Żeromskiego 3 

- ul. J. Hallera 9 

- ul. Krakowskiej 38 

- ul. Powolnego 8 

 

3.   Dzierżawa 1 pary ciemnych włókien światłowodowych w relacji: ul. Piastowska 14 -

Ostrówek , 45-081 Opole - ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole oraz 1 pary ciemnych włókien w 

relacji: Powolnego 8 45-075 Opole – ul. Krakowska 38, 45-018 Opole. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego 

zapytania. 

 

II. Termin realizacji usługi.   

 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi odpowiednio: 

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej w budynkach 

wymienionych w pkt. 2 za wyjątkiem budynku przy ul. Ostrówek 5 – 7 wraz  



z udostępnieniem central i dzierżawą ciemnych włókien światłowodowych w budynkach 

wymienionych w pkt. 3 - od dnia 1.01.2023r. do  dnia 31.12.2023r. O uruchomieniu sieci 

teleinformatycznej w budynku przy ul. Ostrówek 5/7 (aktualnie w remoncie) Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. 

III. Wymagania dotyczące współpracy z Wykonawcą. 

 

Wymagania dotyczące współpracy z Wykonawcą określone zostały w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania. 

 

IV. Zasady wyboru. 

 

1. Kryteria wyboru oferty - Cena – 100%. 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zaproszenia wybranych oferentów 

do negocjacji warunków przyszłej umowy. 

 

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty. 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  22.11.2022r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek,  

45-082 Opole (Kancelaria Ogólna) lub wysłać w wersji elektronicznej na adres: 

r.jachec@opolskie.pl. 

Pytania prosimy kierować na adres: r.jachec@opolskie.pl 

 

 

VI. Pozostałe postanowienia. 

 

1. Niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert. 

2. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów ww. ustawy. 

 

 

W załączeniu: 

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami 

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Druk oferty 

 

mailto:r.jachec@opolskie.pl

