
Polska Akademia Nauk             Paryż, dnia 15 listopada 2019 r. 

Stacja Naukowa w Paryżu 

74, rue Lauriston 

75116 PARIS 

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/2019 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Stacji Naukowej PAN w Paryżu 

 

Opis usług: Telefonia stacjonarna (VoIP) i telefonia komórkowa 

- podłączenie do aktualnie używanych numerów telefonicznych, 

- opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej i komórkowej 

- koszty połączeń telefonicznych wychodzących i przychodzących 

- użyczenie w leasingu aparatów telefonicznych 

- wyświetlanie numeru i nazwy osoby dzwoniącej (CLIP) 

- umowa 36 miesięcy 

Telefonia stacjonarna : 7 linii 

- Połączenia nieograniczone i bezpłatne na numery stacjonarne i komórkowe w Europie  

  (w tym również do Polski) 

Telefony komórkowe : 6 linii 

- połączenia na telefony stacjonarne i komórkowe bezpłatne i nieograniczone do Francji 

- transfer danych ≥5 GB 

FAKTUROWANIE. Miesięczna faktura za wszystkie usługi (stacjonarne i komórkowe), a także szczegóły 

dotyczące komunikacji, zużycia i innych informacji w formie papierowej i / lub elektronicznej. 

Szczegółowe raporty dla każdej linii będą zawierać co najmniej następujące informacje: - datę i 

godzinę połączenia - miejsce docelowe połączenia - wybrany numer - czas trwania połączenia - koszt 

połączenia. 

Połączenia telefów stacjonarnych będą zapewnione przez istniejący światłowodowy dostęp do 

internetu. 

 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy « Prawo Zamówień 

Publicznych ». Stacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn. 

 

Oferty należy wysyłać mailem na adres  secretariat@paris.pan.pl    do dnia 1 grudnia 2019 r. 

Dane kontaktowe: Michał Jadach, tel. :  +33 1 56 90 18 39 

mailto:secretariat@paris.pan.pl


Académie Polonaise des Sciences         Paris, le 15 novembre 2019 

Centre Scientifique à Paris 

74, rue Lauriston 

75116 PARIS 

 

Invitation à déposer les offres N° 4/2019 

Fourniture de services de télécommunication pour les besoins du Centre Scientifique PAN à Paris 

 

Description des prestations : Téléphonie Fixe (voip) et mobile 

—raccordements aux numéros actuellement utilisées, 

— les abonnements téléphonie fixe et mobile 

— les consommations téléphoniques entrantes et sortantes, 

— fourniture d’appareils téléphoniques en LLD 

— affichage du numéro et du nom de l’appelant 

— engagement 36 mois 

Fixes : 7 lignes  

- portables et fixes illimité Europe (y compris vers la Pologne)  

Portables : 6 lignes 

-portables et fixes illimité France et 

- transfert de données ≥5Go  

LA FACTURATION Le titulaire doit adresser mensuellement une facture globale de l’ensemble des 

abonnements (fixes et mobiles), ainsi que le détail des communications, consommations et autres 

informations sous format papier et/ou électronique. Les relevés détaillés par ligne auront au 

minimum les informations suivantes: - Date et heure de l’appel- Destination de l’appel- Numéro 

appelé- Durée de la communication- Coût HT de la communication. 

Les communications téléphoniques fixes seront assurées par un accès internet par fibre existant. 

 

Nous vous informons, que la présente procédure n’entre pas dans le cadre de la législation relative 

aux marchés publics. Le Centre se réserve le droit de ne pas souscrire à aucune offre sans en 

communiquer la raison.  

 

Les offres sont à envoyer à l’adresse  secretariat@paris.pan.pl avant le 1 décembre 2019. 

Contact : Michal Jadach, tel 0156901839 

mailto:secretariat@paris.pan.pl

