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wg rozdzielnika 

 
 
Nasz znak: Or.2630.9.2013.III 
Nowy Targ, 2013-09-20 
 
 
Sprawa: złożenie oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii 

stacjonarnej. 
 
 

Gmina Miasto Nowy Targ, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Nowy Targ, 
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi 
telekomunikacyjne świadczone w ramach telefonii stacjonarnej na okres od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2014 r. 
 Poniżej przedstawiam parametry i inne wymogi zamówienia, w oparciu o które należy 
przygotować ofertę: 

1. Ilość linii analogowych - 6, ilość linii ISDN 2B - 2, ilość linii ISDN PRA 30 B DDI 100 - 1 
2. Średnia miesięczna ilość połączeń (połączenie 1 minutowe przy naliczaniu sekundowym) 

wynosi: 

rodzaj połączeń 
Średnia 

miesięczna 

połączenia lokalne i strefowe 950 

połączenia międzystrefowe 970 

połączenia międzynarodowe 10 

połączenia do sieci telefonii komórkowej - PLAY 80 

połączenia do sieci telefonii komórkowej – pozostali operatorzy 870 
 
3. Billing rozmów w formie elektronicznej – bezpłatnie. 
4. Identyfikacja numeru Urzędu Miasta przy połączeniach na telefony komórkowe. 
5. Identyfikacja dla numerów analogowych (usługa CLIP). 
6. Połączenia na prefix bez dodatkowych opłat (przeprogramowanie centrali, podłączenie 

urządzeń przekierowujących, opłata inicjacyjna za zestawienie połączenia, itp.). 
7. Ceny podane w ofercie na realizację połączeń telefonicznych będą obowiązywały całą dobę, 

przy czym największe obciążenie ruchem telefonicznym przypada w godzinach od 7.00-
18.00. 

8. Celem porównania należy przygotować ofertę wg podanej w formularzu ofertowym tabeli, 
natomiast rozliczenie będzie realizowane wg czasu (liczonego w sekundach) na podstawie 
faktycznie wykonanych połączeń w okresie miesięcznym. 

9. Abonament, utrzymanie łącza i rozmowy w ramach danego numeru zapewnia jeden 
operator. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 
zamówienia. Ofertę należy przygotować wg załączonego formularza z ceną brutto. 
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11. Wykonawca do oferty dołączy projekt regulaminu świadczeń usług telekomunikacyjnych 
oraz projekt umowy. 

12. Operator zapewni, że wszelkie uszkodzenia powodujące przerwy w dostawie usług, będą 
usuwane w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

 
Oferty z dopiskiem „oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii 

stacjonarnej” należy składać w pok. 101, I piętro - Sekretariat. Termin składania ofert upływa 
w dniu  16 października 2013 r. (tj. środa).  

Ewentualne pytania proszę kierować pod nr tel. (18) 26-11-267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


