OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY BIELANY M. ST. W ARSZAW Y
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 - 824 Warszawa
tel. 022 56 89 100 / fax. 022 864 - 59 - 52
sekretariat@opsbielany.waw.pl
NIP 118-09-35-660; REGON 010843854

Warszawa, 2013-07-24

Do Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
W odpowiedzi na otrzymane pytania informuję:
PYTANIE NR 1:
Zapytanie ofertowe, pkt 5 (Termin, miejsce i sposób składania ofert)

Zwracamy się z pytaniem, czy jest możliwość zmiany terminu składania ofert i przesunięcie go do dnia
14 sierpnia 2013r.? W wyznaczonym przez Państwa terminie (5 dni roboczych - 29 lipca 2013r.) nie
możliwe będzie sprawdzenie warunków technicznych dla wybranych lokalizacji wskazanych przez
Państwa w Opisie przedmiotu zamówienia pkt.l.
Zam awiający zmienia termin składania ofert na dzień 8 sierpnia 2013r.
PYTANIE NR 2:
Opis przedmiotu zamówienia - telefonia stacjonarna pkt 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu ofertowania usług dla poszczególnych lokalizacji:
a)
Usługa: 1 trakt cyfrowy ISDN PRA (30B+D),2linieanalogowe?
b)
Usługa: 1 linia analogowa?
c)
Usługa: 1 linia analogowa?
d)
Usługa: 1 linia analogowa, 1 trakt cyfrowyISDNPRA (30B+D), czy 1 łącze cyfrowe ISDN BRA
(2B+D)?
a) siedziba OPS ul.Przybyszewskiego 80/82
1 trakt cyfrowy ISDN PRA (30B+D) dołączony do centrali abonenckiej MAC-6400, 2 linie
analogowe zakończone po stronie abonenta faksami, a dołączone do sieci operatora poprzez
ruter
Numery traktu:
22 5689100
4180200
6398772
Numery komórek:
4 bramki kom órkowe realizujące ruch dwukierunkowy
502 325 766
512 107 495
512 107 497
516 128 778

Numery faksów:
22 864 59 52
864 34 31
b) ul. Schroegera 82
aparat telefoniczny analogowy po stronie abonenta, dołączony do sieci operatora poprzez
ruter
Numer linii: 22 834 73 22
c) Al. Zjednoczenia 13
aparat telefoniczny analogowy po stronie abonenta, dołączony do sieci operatora poprzez
ruter
Numer linii: 22 864 27 55
d) ul.W rzeciono 5A
2 aparaty telefoniczne analogowe i faks po stronie abonenta dołączone do sieci operatora
poprzez rutery
Numery linii:
22 865 77 25 - aparat tel.
865 77 26 - fax
835 46 14 - aparat tel.

PYTANIE 3:

Zwracamy się także z prośbą o podanie osób kontaktowych i kontaktów, które umożliwią przeprowa
dzenie wizji technicznej w danej placówce.
Marek Doleszczak tel. 601 969 632

