
Warszawa , 07.06.2018 r.

www.ipo.waw.pl

zAPRoszENIE Do zŁoŻENIA oFERw WSTĘPNEJ W PoSTĘPoWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r' poz. 1579 z p. Zm)
określonego w art. 4 pkt. B, nazwa zadania: Dostawa wraz z montazem i szkoleniem z
obsługi cyfrowej centrali telefonicznej

Instytut Przemysłu organicznego prosi o przedstawienie oferty cenowej w
nrcfnnl li:^.rm -:L,rncin .
i ivJLęPqJL{vy l l l 4ur\l LJlL .

Specyfikacja centrali :

1' Rodzaj centrali - cyfrowa centrala telefoniczna, zdolna do obsługi połączeń w
ruchu pełnoautomatycznym, realizująca Szereg funkcji, typowych dla
nowoczesnego serwera telekomunikacyjnego.

2. Miejsce instalacji - siedziba firmy,03-236 Warszawa, ul. Annopol 6.
3. Dostęp miejski - łącze cyfrowe ISDN PRA 30B+D.
4. Liczba poftów wewnętrznych analogowych -200
5' Liczba portów wewnętrznych cyfrowych systemowych - 16
6. Instalacja centrali w szafie telekomunikacyjnej 19 cali
7 ' Przyznanie nowej numeracji miejskiej w jednolitej wiązce. Numeracja miejska _

200 numerów DDI w ruchu pełnoautomaĘcznym. Do aktualnej centrali
podłączonych jest 14 linii analogowych' Wskazane, by aktualny numer główny w
okrę51ę wdrozenia został przekierowany na numer główny W nowym planie
numeracji miejskiej.

B. Mozliwość rozmów VoIP; ilość licencji do ustalenia.
9. Mozliwość dostępu miejskiego poprzez terminale FCT (bramki GsM)
10'Taryfikacja rozmów
11. Mozliwość podłączenia telefonów SIP
12. System zapowiedzi słownych
13.Usługi charaKerystyczne dla nowoczesnej centrali ; sterowanie prezentacją

numeru W rozmowach wychodzących , tworzenie grup pick-up, grup
poszukiwania, poziomy uprawnień, przekierowywanie połączeń, telekonferencje

14.Usługa przekierowania faksu na skrzynkę mailową fax2mail
Il.Zarządzanie centralą z komputera bezpośredniego lub zdalne I przez łącze IP.
16. Telefon z konsolami szybkiego wybierania dla sekretarki/telefonistki,



17. Dostawa B aparatów systemowych.
18.Dostawa zestawu konsol do wybierania bezpośredniego 150 _ 200 numerów

wewnętrznych.
19.Zasilanie awaryjne - do uzgodnienia.
20. Mozliwość wykonywania backup'u
Zl'Przeszkolenie 2 osób w obsłudze centrali
22. Dokumentacja powykonawcza po wdrozeniu centrali oraz instrukcja korzystania z

funkcji aparatu systemowego oraz aparatu analogowego.
23,Standardowy serwis w okresie gwarancyjnYffi , dQ omówienia zasady.

Szczegoły wymagań do omówienia w trakcie bezpośredniego spotkania

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto. Do oferty nalezy dołączyc dane na
temat: producentd, tYP, naZWę/ model centrali oraz Specyfikację techniczną i opisową.

Informuję, Żezaproponowane warunki będą poróWnane z innymi ofertami. Zfirmą,
która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostaną przeprowadzone negocjacje' od
decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa krvterium cena 100

Miejsce i termin składania ofert:
oferĘ należy składać do dnial 28.06.2018 do godz.12.00

pocztą eiektroniczną na acires acires : gaweda@ipo'waw.pl

osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
imię i nazwisko Jan Furdyna
tel, 601 130 231

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia formularz cenowy



FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy ............

Adres wykonawry

E-mailwykonawcy

Miejscowość ...'..' Data '..

Cena ofertowa Za wykonanie przedmiotu zamówienia netto / brutto :

(data i czytelny podpis wykonawcy)


