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Numer sprawy: 

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2021 r.  

 

Zaproszenie do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego 

Niniejsze ustalenie wartości zamówienia publicznego nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z 
późn. zm.) i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej w skrócie 

„ustawą Pzp”. 

 

I.   Przedmiot zamówienia: 
 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia na doradztwo 

polegające na wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) 

dotyczącego projektu „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenia Rozbudowy Systemu 

informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty 

przy zbieraniu danych i rozwoju” (PITEII). Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków 

przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr 

POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” 

dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  

Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia (art. 

28-36 ustawy Pzp).  

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania 

się z załączoną informacją o zakresie zamówienia publicznego oraz przesłanie informacji (w formie tabeli 

wypełnionej według wzoru znajdującego się w załączniku 1) o szacunkowych cenach realizacji 

zamówienia tj. całkowitym szacunkowym wynagrodzeniu Wykonawcy. 

II. Cel zamówienia będący przedmiotem ustalenia wartości zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo polegające na wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu 

Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) dotyczącego projektu „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i 

wdrożenia Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz 

świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” (PITEII). 

1. OPZ powinien zostać sporządzony w oparciu m.in. o: 

1) Obecny stan prawny wynikający z art. 29a - 29f ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2410 z późn, zm,) dalej zwaną „Megaustawą” 

oraz rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego ds. informatyzacji na podstawie art. 29 ust. 7 

ww. ustawy; 

2) Projekt zmian Megaustawy wraz z projektem rozporządzenia, o którym mowa w art. 29 ust. 7 

Megaustawy; 
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3) Obowiązki wynikające z  art. 20 - 22 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, 

4) Opis Przedmiotu Zamówienia z postępowania nr BA.WZP.26.13.202 pn. „Zaprojektowanie, 

budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 

Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”; 

5) Zasoby infrastruktury informatycznej systemu PIT i SIIS; 

6) Posiadane oprogramowania dedykowane dla systemu PIT i SIIS. 

 

III. Opis istniejącego stanu 

Zamawiający na podstawie art. 29a - 29f ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2410 z późn, zm,) zobowiązany jest do prowadzenia 

punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w ww. ustawie. 

Zakres i format przekazywanych danych wynika z rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego 

ds. informatyzacji na podstawie art. 29 ust. 7 Megaustawy. 

Zakres i format przekazywanych danych ulegnie rozszerzeniu po implementacji do polskiego porządku 

prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. 

Celem Zamawiającego jest rozbudowa projektu PITEII o nowe funkcjonalności, a także utrzymanie i 

rozwój systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, spełniającego ustawowe 

wymagania dla punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji i pozwalającego na zapewnienie 

szybszego dostępu do informacji dotyczącej m.in. usług telefonicznych, usług transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu usług rozprowadzania programów radiowych i 

telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci 

telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu; infrastruktury technicznej, 

przebiegu linii umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, planów 

dotyczących infrastruktury, kanałów technologicznych oraz stawek za zajęcie pasa drogowego oraz 

danych na potrzeby przeprowadzania analiz geograficznych zasięgu sieci łączności elektronicznej. 

IV. Termin wykonania  

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy w liczbie 

200 godzin przez specjalistów z informatyki w tym programistę. W uzasadnionych przypadkach termin 

realizacji zamówienia może zostać wydłużony. Termin wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia zostanie określony przez Strony. 
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V. Wymagania odnośnie oznakowania materiałów 

Na materiałach powinny zostać umieszczone: 

a) obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz  
z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

b) informacje o finansowaniu analizy przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, 2014-2020. 

 

VI. Sposób przygotowania i złożenia informacji odnośnie o wartości zamówienia 

 

Wypełnioną zgodnie z poniższym wzorem informację dotyczącą wartości zamówienia należy 
przesłać w formie dokumentu elektronicznego: 

a) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę (osoby) uprawnioną(e) 
do reprezentowania Wykonawcy,  

lub 

b) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną(e) 
do reprezentowania Wykonawcy, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną 
na adres e-mail w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r., do godziny 12:00. 
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Załącznik nr 1 

Oświadczam(y), że:  
 
 
 
 

Lp. Produkt 
Cena za 
godzinę 

netto 
stawka VAT 

Cena za 
godzinę 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 

Doradztwo polegające na wsparciu 
Zamawiającego w przygotowaniu 
Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(„OPZ”) dotyczącego 
„Zaprojektowanie, budowa, 
dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy 
Systemu informatycznego pn. Punkt 
Informacyjny ds. Telekomunikacji 
oraz świadczenie usług wsparcia, 
asysty przy zbieraniu danych i 
rozwoju 

      

Wartość zamówienia netto     

Wartość zamówienia brutto     
 

 
 
Dane kontaktowe osoby sporządzającej informację: 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….. 

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

Adres:  ………………………………………………………………………………………………….      

   
 
Telefon: ……………………………….. Adres e-mail: ……………………………………….  
 
 

 
 
........................................................................................................ 

                                 (data, miejscowość, podpis/y)* 
 
*Podpis(y) własnoręczny(e) lub podpis(y) kwalifikowanym(i) podpisem(ami) elektronicznym(i) 

 


