Poznań, dnia 24 maja 2022 roku
AZ.281.3.20.2022

dot. zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci
telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz
świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet dla Muzeum Narodowego
w Poznaniu.”

ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuję, że wprowadził zmiany do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu
zamówienia, pkt. 2 lit. b) w następujący sposób:

Jest:
b)

Wykonawca

rozpocznie

Zamawiającego,

tj.

od

świadczenie
dnia

usług

zakończenia

w

terminie

obowiązywania

wskazanym
u

przez

Zamawiającego

dotychczasowych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych:
−

od 06 czerwca br. (29 abonamentów telefonia komórkowa* + 1 mobilny Internet),

−

od 06 sierpnia br. (1 abonament mobilny Internet),

−

od 09 sierpnia br. (27 abonamentów telefonia komórkowa),

−

od 23 grudnia br. (18 abonamentów telefonia komórkowa),

−

od 15 lipca 2023 r. (7 abonamentów telefonia komórkowa),

−

od 23 listopada 2023 r. (2 abonamenty telefonia komórkowa),

* wraz z wymianą aparatów telefonicznych w ilości 25 szt.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę do 31 sierpnia 2024 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwiększenia zamówienia w zakresie
świadczonej przez Wykonawcę usługi abonamentowej telefonii komórkowej o dodatkowe
20 abonamentów – bez aparatów telefonicznych w oparciu o ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Po zmianach:
b)

Wykonawca

rozpocznie

Zamawiającego,

tj.

od

świadczenie
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usług

zakończenia

w

terminie

obowiązywania

wskazanym
u

przez

Zamawiającego

dotychczasowych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych:
−

od 06 czerwca br. (29 abonamentów telefonia komórkowa – 10 GB* + 1 mobilny

Internet),
−

od 06 sierpnia br. (2 abonamenty mobilny Internet),

−

od 09 sierpnia br. (26 abonamentów telefonia komórkowa w tym 23 abonamenty
– 10 GB, 3 abonamenty – 50 GB),

−

od 23 grudnia br. (18 abonamentów telefonia komórkowa – 10 GB),

−

od 15 lipca 2023 r. (7 abonamentów telefonia komórkowa w tym 5 abonamentów
– 10 GB, 1 abonament – 50 GB, 1 abonament – transfer bez limitu przy pełnej
prędkości),

−

od 23 listopada 2023 r. (2 abonamenty telefonia komórkowa – 10 GB),

* wraz z wymianą aparatów telefonicznych w ilości 25 szt.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę do 31 sierpnia 2024 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwiększenia zamówienia w zakresie
świadczonej przez Wykonawcę usługi abonamentowej telefonii komórkowej o dodatkowe
20 abonamentów – bez aparatów telefonicznych w oparciu o ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Jednoczenie informuję, że termin składania ofert nie ulegnie zmianie.
Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

