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Sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.12 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

I. Zamawiający: 

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa 

II. Przedmiot zaproszenia do składania ofert: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu 

Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 

1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych.  

 

Kod CPV  

72316000-3 Usługi analizy danych  

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie oprogramowania, internetowe  
i wsparcia 

III. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu 

Margin Squeeze (test MS) na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla 

działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych (dalej 

„Narzędzie”).  

Narzędzie zrealizowane przez Wykonawcę będzie umożliwiało wprowadzenie danych oraz 

wyznaczenie wyniku testu MS zgodnie z zasadami określonymi w załączonym Wyciągu z Zasad 

dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania 

1.1 POPC dla gospodarstw domowych (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia). 

Dodatkowo Wykonawca przygotuje podręcznik obsługi Narzędzia opisujący praktyczny sposób 

korzystania z Narzędzia (dalej „Podręcznik obsługi Narzędzia”) i przeprowadzi warsztaty 

w siedzibie UKE poświęcone korzystaniu z Narzędzia. 

2. Na przedmiot zamówienia składa się: 

a) opracowanie i przekazanie Prezesowi UKE Narzędzia w formie pliku xlsx; 

b) opracowanie i przekazanie Prezesowi UKE Podręcznika obsługi Narzędzia w formie pliku docx; 

c) przeprowadzenie w siedzibie Prezesa UKE warsztatów dla beneficjentów, podczas których 

Wykonawca przedstawi i omówi praktyczny sposób korzystania z Narzędzia. 

3. Zakres, forma i treść przedmiotu zamówienia, wskazanego w pkt 2 lit a) oraz b), będzie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

IV. Termin realizacji: 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt III ppkt 2 lit. a) oraz b) w terminie 

40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
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2. Uwzględnienie uwag Zamawiającego oraz przekazanie poprawionego przedmiotu zamówienia, 

wskazanego w pkt 1 powyżej, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę 

ww. uwag. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt III ppkt 2 lit. c) w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego (po przekazaniu Wykonawcy stosownej informacji drogą mailową najpóźniej 

7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem warsztatów).  

4.Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt III ppkt 2 lit. c) zrealizowany będzie najpóźniej 

180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

V.  Cel  

W dniu 3 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie Trójstronne w sprawie realizacji przez 

Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 

zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz 

Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Porozumienie Trójstronne”). Zgodnie 

z Porozumieniem Trójstronnym, jednym z zadań Urzędu Komunikacji Elektronicznej (jako 

instytucji specjalistycznej w zakresie cyfryzacji wskazanej w Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa) jest wypracowanie wymagań dla beneficjentów w zakresie obowiązku zapewnienia 

dostępu hurtowego do wytworzonych w ramach projektów: sieci, usług i infrastruktury oraz 

związanych z tym zaleceń w zakresie standardów technicznych, w tym także przeprowadzenie 

konsultacji i warsztatów z rynkiem oraz przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i analiz (§ 3 pkt  

3 lit b). Zgodnie z postanowieniami dokumentów konkursowych („Wymagania dla podłączenia 

gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” pkt 2.2) Prezes UKE 

akceptuje ofertę hurtową beneficjenta POPC (w tym opłaty hurtowe). Narzędzie stworzone 

w ramach przedmiotowego zamówienia znajdzie bezpośrednie zastosowanie w praktyce i będzie 

wykorzystywane przez pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do weryfikacji wysokości 

opłat za usługi hurtowe świadczone z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych 

w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

VI. Finansowanie 

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu nr POPC.04.01.01-00-
0022/17„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. 

VII. Wymagania odnośnie oznakowania materiałów 

Na materiałach zrealizowanych w ramach zamówienia powinny zostać umieszczone obowiązujące 
logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem Unia 
Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

VIII. Kryterium wyboru oferty: 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 

pkt. (100%=100pkt) 
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Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów, jakie może 

otrzymać oferta 

za poszczególne kryteria 

Cena (C) 50% 50 punktów 

Koncepcja planu organizacji 

pracy (K) 

30% 30 punktów 

Doświadczenie wykonawcy (DW) 20% 20 punktów 

 

1) Zasady oceny kryterium oceny ofert: "Cena (C)”. 

W przypadku kryterium „Cena” – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 

50 punktów. W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:  

Pi (C) = 
iC

Cmin   • Max (C) 

gdzie:  

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku; 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;  

Ci - cena oferty "i", podana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert;  

Max (C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”  

(50 punktów). 

 

2) Koncepcja planu organizacji pracy gwarantująca realizację zakresu i przedmiotu zamówienia. 

Punkty przyznawane będą za:  
0 pkt – plan organizacji pracy nieuwzględniający wszystkich etapów prac koniecznych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz nie zawierający opisu czynności podejmowanych przez Wykonawcę 
na poszczególnych etapach w celu realizacji przedmiotu zamówienia; 
 
10 pkt – plan organizacji pracy uwzględniający wszystkie etapy prac konieczne do realizacji 
przedmiotu zamówienia lecz nie zawierający opisu żadnej czynności podejmowanej przez 
Wykonawcę na poszczególnych etapach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, 
 
20 pkt – plan organizacji pracy uwzględniający wszystkie etapy prac konieczne do realizacji 
przedmiotu zamówienia lecz nie zawierający opisu wszystkich, koniecznych czynności 
podejmowanych przez Wykonawcę na poszczególnych etapach w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia,  
 
30 pkt – plan organizacji pracy uwzględniający wszystkie etapy prac konieczne do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz zawierający opis wszystkich, koniecznych czynności 
podejmowanych przez Wykonawcę na poszczególnych etapach w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium nie może przekraczać 30 punktów. 
 

3) Zasady oceny kryterium oceny ofert: „Doświadczenie wykonawcy (DW)”: 
Wykonawca w przedmiotowym kryterium oceny ofert otrzyma 5 pkt za każdą dodatkową usługę, 
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spełniającą warunki określone w pkt X.1 lit a. Zaproszenia do składania ofert, ponad 
tą przedstawioną na potrzeby spełnienia kryterium wskazanego w ww. pkt X.1 lit a. Zaproszenia 
do składania ofert. 

Wykonawca przedstawi wykonanie usług w załączniku numer 3 do zaproszenia do składania ofert – 
wzór wykazu wykonanych usług. Usługi wymienione nie mogą się powtarzać. 

Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium nie może przekraczać 20 punktów. 
 

4) Wybór oferty najkorzystniejszej.  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych 

za kryterium oceny ofert – „Cena (C)”, „Koncepcja planu organizacji pracy (K)” oraz 

„Doświadczenie wykonawcy (DW)”. 

IX. Inne istotne postanowienia dotyczące zamówienia. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia. 

2. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  
w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert  

3. Dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
Wykonawca. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy. 

9. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu 
niniejszego zaproszenia do składania ofert. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie przeniesie na Zamawiającego  całość 
majątkowych praw autorskich wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania 
na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkiego oprogramowania oraz do wszystkich 
dokumentów sporządzonych w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz prawo własności nośników, 
na jakich dokumenty te przekazane zostaną Zamawiającemu. 

10. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. Z uwagi, iż wartość zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Leszek Drozd, telefon:  
22 53 49 161, adres e-mail: leszek.drozd@uke.gov.pl oraz Pan Przemysław Tarnawski, telefon: 

22 53 49 453, adres e-mail: przemysław.tarnawski@uke.gov.pl 

mailto:leszek.drozd@uke.gov.pl
mailto:przemysław.tarnawski@uke.gov.pl
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X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące: 

a. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

Sposób oceny spełnienia warunku  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
–  w tym okresie, w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej 
jedną usługę w zakresie opracowania narzędzia służącego kalkulacji kosztów przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem hurtowych usług dostępu do sieci 
telekomunikacyjnej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi wykonanie usług w załączniku 
numer 3 do zaproszenia do składania ofert – wzór wykazu wykonanych usług. Usługi wymienione nie 
mogą się powtarzać. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dowody 
dotyczące wykonania wskazanych w wykazie usług, określających czy te usługi zostały wykonane  
należycie. 

b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia; 

Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami 
zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże w ofercie 
osoby, na funkcje wymienione poniżej, które spełniają poniższe wymagania: 

Ekonomista: 

 wykształcenie wyższe ekonomiczne,  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tematyki współpracy międzyoperatorskiej 
na rynku telekomunikacyjnym, 

 doświadczenie w co najmniej 3 (trzech) projektach związanych kalkulacją kosztów 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Teletechnik:  

 wykształcenie wyższe telekomunikacyjne,  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tematyki współpracy międzyoperatorskiej 
na rynku telekomunikacyjnym, 

 doświadczenie w co najmniej 3 (trzech) projektach związanych kalkulacją kosztów 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób w załączniku 
numer 4 do zaproszenia do składania ofert – wzór wykazu osób spełniających ww. wymagania.  

XI. Podstawy odrzucenia Wykonawcy. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który: 

1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. X Zaproszenia 
do składania ofert; 

2) nie złożył wraz z ofertą Koncepcji planu organizacji pracy nad realizacją zamówienia lub Koncepcja 
ta otrzymała 0 pkt. 

XII. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 2 do niniejszego 
zaproszenia do składania ofert. 
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2. Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą 
elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl w terminie do dnia 
17.04.2018 r.   

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:  
a) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert; 
b) Koncepcja  planu organizacji pracy nad realizacją zamówienia, zgodnie z pkt VIII ppkt 2) 
c) Wykaz wykonanych usług spełniających wymagania określone w pkt X.1.a. wg wzoru 

stanowiącego załącznik numer 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z 
dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane należycie; 

d) Wykaz osób spełniających wymagania określone w pkt X.1.b. wg wzoru stanowiącego 
załącznik numer 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

 

Załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert: 

1. Załącznik numer 1 do zaproszenia do składania ofert – Wyciąg z Zasad dostępu hurtowego do sieci 
zrealizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw 
domowych - zasady przeprowadzania testu MS. 

2. Załącznik numer 2 do zaproszenia do składania ofert – wzór formularza ofertowego. 
3. Załącznik numer 3 do zaproszenia do składania ofert – wzór wykazu wykonanych usług/zamówień 

spełniających wymagania określone w pkt X.1.a niniejszego zaproszenia do składania ofert. 
4. Załącznik numer 4 do zaproszenia do składania ofert – wzór wykazu osób spełniających wymagania 

określone w pkt X.1.b niniejszego zaproszenia do składania ofert.  
 

 

mailto:przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl

