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ROZPOZNANIE RYNKU - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM  
USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC  

i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 

 
 
I. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest ustalenie przez Zamawiającego w trybie art. 
32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z poźn. zm.) wartości zamówienia publicznego na zakup 4 raportów w zakresie 
rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, Internetu mobilnego i 
usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze.  Powyższe Raporty 
posłużą do dokonania oceny oddziaływania sieci, które są budowane z wykorzystaniem 
środków działania 1.1 w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, na rozwój nowoczesnych usług stacjonarnych i mobilnych.  

 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany 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. 

 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 raportów w zakresie rozwoju następujących 

rynku na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, rynku Internetu mobilnego i usług dodanych, 
rynku płatnej telewizji oraz rynku przetwarzania danych w chmurze. Powyższe Raporty 
posłużą do dokonania oceny oddziaływania sieci, które są budowane z wykorzystaniem 
środków działania 1.1 w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, na rozwój nowoczesnych usług stacjonarnych i mobilnych. 

 
2. Raporty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, w postaci pliku PDF.  

 
3. Okres realizacji zamówienia: do miesiąca od dnia podpisania umowy. 

 
4. Szacunkowa wartość Zamówienia powinna zostać podana w kwocie brutto oraz netto, w 

polskich złotych. 
 
5. Informację sporządzoną według poniższego wzoru należy przesłać w terminie do dnia 16 

lipca 2018 r. do godz. 12:00, na adresy poczty elektronicznej: 
sekretariat.dart@uke.gov.pl oraz Malgorzata.Kubik-Reilly@uke.gov.pl. 
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6. W oparciu o złożone wyceny, Zamawiający dokona ich analizy, ustali szacunkową 
wartość Zamówienia i ogłosi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
Suma Cena netto za realizację 
całości przedmiotu zamówienia: 
 
…………………… 

Suma Cena brutto za realizację 
całości przedmiotu zamówienia: 
 
…………………… 

Cena netto za raport dotyczący 
Internetu Rzeczy: 

 
……………………. 

Cena brutto za raport dotyczący 
Internetu Rzeczy: 
 
…………………….. 

Cena netto za raport dotyczący 
Internetu mobilnego i usług 
dodanych: 
 
……………………. 

Cena brutto za raport dotyczący 
Internetu mobilnego i usług 
dodanych: 
 
……………………. 

Cena netto za raport dotyczący 
płatnej telewizji: 
 
……………………. 

Cena brutto za raport dotyczący 
płatnej telewizji: 
 
……………………. 

Cena netto za raport dotyczący 
przetwarzania danych w chmurze: 
 
……………………. 

Cena brutto za raport dotyczący 
przetwarzania danych w chmurze: 
 
……………………. 

 
 
Dane Wykonawcy:  

Nazwa:____________________________  
Adres: ____________________________  
NIP: ____________________________  
Tel.: ____________________________  
E-mail: ____________________________  
 
……………………………… 
Data/podpis 
 


