
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Gmina Lesznowola - Zamawiający, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola 
zaprasza do złożenia oferty na: Udostępnienie platformy umożliwiającej masowe 
wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS.  
 
 
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo został określony w „Wymaganiach dla systemu 
Powiadamiania SMS” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 ze zm.) 
 
 
Okres realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  
 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 
 
1. Wypełniony formularz „OFERTA” - na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy, stanowiącymi załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego – Załącznik nr 4. 
 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 
 
Wymagania dotyczące sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Oferta powinna zawierać kwotę brutto abonamentu miesięcznego i cenę pojedynczej 

wiadomości sms ze stałego numeru. 
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
3. Wszystkie ceny określone przez oferenta w Formularzu „OFERTA” zostaną ustalone na 

okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 21.12.2022 r., poprzez przesłanie e-mailem na 
adres: karolina.sobolewska@lesznowola.pl do godz. 12.00 
 
Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść zapytania 
ofertowego. Informację o zmianie zamawiający opublikuje na stronie internetowej, na której 
zamieszczono zapytanie ofertowe. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu 
składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin.  
 
W niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której 
Wykonawca zaproponował najniższą cenę. 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana uczestnikom postępowania  
w formie pisemnej z dopuszczeniem e-maila. 



Dane osób upoważnionych do kontaktu: 
- Agnieszka Adamus, tel. 22 708 91 21, e-mail: agnieszka.adamus@lesznowola.pl 
- Karolina Sobolewska, tel. 22 708 92 66, e-mail: karolina.sobolewska@lesznowola.pl 
- Mateusz Ryczywolski, tel. 22 708 92 66, e-mail: mateusz.ryczywolski@lesznowola.pl 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wymagania dla systemu Powiadamiania SMS. 
2. Formularz „OFERTA”. 
3. Wzór umowy  
4. Oświadczenie umowa 
 
 

 
 

Lesznowola, 16.12.2022 r. 
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