Krzywcza, dnia 14.11.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr POIG.8.3/1/2016
na realizację zadania
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
pn.
Dostawa sygnału internetowego w ramach trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania 8.3 Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”
Znak sprawy FN.042.3.1.2016
Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).
I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
NIP: 7952306307
REGON: 650900393
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie

prowadzone

jest

w

trybie

zapytania

ofertowego

z

zachowaniem

zasady

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30 000 €.
3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ze względu na
wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 €.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa zadania: „Dostawa sygnału internetowego w ramach trwałości projektu „Zapewnienie
dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach
Działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na podłączeniu i dostarczaniu stałego
dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych oraz 15 punktów ogólnego dostępu
zlokalizowanych na terenie Gminy Krzywcza w ramach trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do
Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania
8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.
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3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie: 01.12.2016 r.
2) zakończenie 30.11.2017 r.
4. Gwarantowana przepustowość dostępu do sieci Internet musi wynosić co najmniej:
Beneficjent
ostateczny

Ilość
punktów

Ilość zestawów
na punkt

Pobieranie
(download) –
minimum/punkt

Wysyłanie
(upload) –
minimum/punkt

Gospodarstwa
domowe
35
1
4 Mb/s
256 kb/s
mieszkańców Gminy
Krzywcza
Punkty ogólnego
dostępu
zlokalizowane na
15
1
4 Mb/s
256 kb/s
terenie Gminy
Krzywcza
5. Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów transmisji danych przy połączeniach z Internetem
za wyjątkiem sytuacji niezależnych od Wykonawcy (trwające nie dłużej niż 24 godziny).
6. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu.
7. Zamawiający wymaga blokowania dodatkowych usług typu SMS, połączeń głosowych na aktywnych
kartach i innych które generują dodatkowe koszty – większe niż określone w treści umowy.
8. Zamawiający zapewnia niezbędne urządzenia do skonfigurowania połączenia sygnału internetowego
(urządzenia dostępowe, okablowanie, anteny kierunkowe itp.) - urządzenia dostępowe posiadają
interfejs LAN (Ethernet 10/100, RJ-45 oraz WiFi) według podanego poniżej sprzętu wraz
z parametrami technicznymi (urządzenia wymienione poniżej posiadają Beneficjenci ostateczni
zakupione w ramach projektu):
Nazwa sprzętu

Parametry techniczne

Antena
odbiorcza

Zysk energetyczny 19 +/- 0,5 dBi
Pasmo 5100-6100 GHz
Polaryzacja pozioma lub pionowa
VSWR dla środka pasma: 1,5
Złącze MMCX
Klasa szczelności: IP66
Mocowanie: maszt 30-50 mm, regulacja góra-dół
CPU:Atheros AR 9344 600 MHz
Pamięć RAM: 64 MB DDR2 SDRAM
Ethernet: 1 x 10/100 Mbit/s Ethernet, obsługa Auto-MDI/X
Wireless: Zintegrowany moduł 5 GHz 802.11a/n, moc nadawania do 24dBm
Zasilanie na porcie LAN1
Standard IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Interfejs: 1 port WAN 10/100 Mbps, 4 porty LAN 10/100 Mbps
Zasilanie: na wejściu 100-240 V – 0.2A 50/60 HZ; na wyjściu: 9 VDC/500mA
zintegrowana dookolna o zysku 1*5 dBi
Częstotliwość: 2.4-2.4835 GHz
Transmisja danych: 802.11n do 150 Mbps, 802.11g: do 54 Mbps, 802.11b: do

Router
bezprzewodowy
Antena
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11 Mbps
Moc: 20 dBm
Tryb pracy: AP, WDS, AP+WDS, Client AP, REPEATER
Szyfrowanie: 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
WAN: Dynamiczne IP/ Statyczne IP /PPPoE/ PPTP/ L2TP
DHCP: Serwer, Client, DHCP Client List, rezerwacja adresów
VPN Pass-Throught: PPTP, L2TP, IPSec
9. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
1) podłączenie i dostarczanie sygnału internetowego do 35 gospodarstw domowych oraz 15 punktów
ogólnego dostępu – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakończone wtyczką RJ45
(Internet będzie wykorzystywany w komputerach typu laptop);
1) bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy. Koszty serwisu są wliczone w opłatę
abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. Wykonawca realizuje serwis od 01.12.2016r.
do 30.11.2017r.
2) w razie awarii Wykonawca przyjmie każde zgłoszenie w godzinach 9.00 - 20.00 w dni robocze.
Czas usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego (telefonicznie, mailem). W przypadku
braku możliwości usunięcia wady lub usterki w sposób zdalny ich usunięcie musi nastąpić w ciągu
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy
urządzeń na które udzielona jest gwarancja producenta),
3) wymianę uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze internetowe
z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na koszt własny. Czas realizacji 5 dni
roboczych od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy (z możliwością
przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń na które udzielona jest gwarancja producenta),
4) z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie usługi
podpisany przez beneficjenta ostatecznego i Wykonawcę. W przypadku gdy naprawa wykonywana
jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga podpisu beneficjenta ostatecznego.
10. Wykonawca będzie dostarczał sygnał internetowy w terminie od 01.12.2016r. do 30.11.2017r.
Wykonawca potwierdzi dostarczanie sygnału internetowego każdorazowo składając fakturę za miesiąc
świadczenia usługi.
11. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie realizacji umowy będzie
zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
12. Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach jednej umowy podpisanej z Zamawiającym.
13. Podstawą do zapłaty pierwszej faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół zdawczoodbiorczy stanowiący załącznik do faktury, potwierdzający realizację dostępu do Internetu do
wszystkich lokalizacji i podpisany przez przedstawicieli stron umowy, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3
wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
14. Wykaz lokalizacji instalacji Beneficjentów ostatecznych, w których Wykonawca dostarczy usługę
dostępu do Internetu:
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GOSPODARSTWA DOMOWE
Lp.

Miejscowość

Liczba gospodarstw domowych

1.

Babice

8

2.

Bachów

6

3.

Krzywcza

5

4.

Reczpol

6

5.

Skopów

5

6.

Wola Krzywiecka

5

JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE
Lp. Miejscowość
Nazwa punktu ogólnego dostępu
Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego
1.

Babice

Świetlica wiejska
Filia Biblioteki w Babicach
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków

2.

Bachów

Świetlica wiejska
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
Gminna Biblioteka

3.

Krzywcza

Świetlica wiejska
Biuro Obsługi Mieszkańców w UG
Szkoła Podstawowa

4.

Reczpol

Filia Biblioteki
Świetlica wiejska w Reczpolu

5.

Skopów

Świetlica wiejska

6.

Wola Krzywiecka

Świetlica wiejska

15. W kwestii technicznego montażu Wykonawca będzie kontaktował się z Beneficjentami ostatecznymi
i wykona wszelkie prace montażowe wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału
internetowego w miejscach ich zamieszkania.
16. Szczegółowy wykaz teleadresowy, zostanie udostępniony Wykonawcy, po podpisaniu umowy.
IV. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin rozpoczęcia zamówienia: 01.12.2016 r.
Termin zakończenia zamówienia 30.11.2017 r.
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VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia łącznie z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez
Wykonawców oświadczenia i dokumenty.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą, że:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności będących przedmiotem
zamówienia;
2) doświadczenie: posiadają doświadczenie zawodowe wyrażające się zrealizowaniem z należytą
starannością, w okresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch (2)
zamówień, których przedmiotem było świadczenie usług dostępu do sieci Internet, łącznie na kwotę
nie mniejszą niż min. 5.000,00 PLN brutto;
3) kadra: dysponują odpowiednią kadrą – osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie zawodowe.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę „spełnia – nie spełnia” i zostanie
przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy.
VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie, miejscu i formie określonej w niniejszym zaproszeniu:
1. Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo winno być sporządzone na zasadach określonych w części IX ust. 5 zapytania
ofertowego;
3) dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 2 i 3 niniejszej części.
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2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego. Uwaga! W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie, w/w
dokument składa każdy z Wykonawców osobno;
2) wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub
są wykonywanie należycie (np. referencje, protokoły odbioru);
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają,
odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie zawodowe według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające niepodleganie Wykonawcy wykluczeniu
z postępowania:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4. Wymagania dotyczące ofert składanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia:
1) ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy;
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) w związku z powyższym do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika,
z którego winno wynikać:
a) którego postępowania dotyczy;
b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem;
c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie;
d) zakres

umocowania

(reprezentowanie

w

postępowaniu

czy

reprezentowanie

w postępowaniu oraz zawarcie umowy);
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5) pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia;
6) każdy z Wykonawców (członków konsorcjum, spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków. W tym celu
konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w części VII ust. 3 pkt 1, podpisane przez
wszystkich Wykonawców;
7) oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzane na załączonych wzorach, składa i podpisuje
w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na
podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających
ofertę wspólną;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio tych Wykonawców są poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawców, których dokumenty dotyczą;
9) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem,
którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
VIII.

Termin związania ofertą.
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

IX.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca: ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
2. Treść oferty:
1) ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami

i wymaganymi

dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami;
2) Wykonawcy przedstawią oferty zgodne w treści z niniejszym zaproszeniem do składania ofert. Do
oferty dołączone zostaną wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami
niniejszego zapytania ofertowego, w tym m.in. części VII niniejszego zapytania;
3) oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
4) każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania, spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3.

Forma składanych dokumentów (oryginał/kserokopia):
1) wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone
w formie kserokopii, muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez
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osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy na każdej zadrukowanej stronie lub przynajmniej na stronie ostatniej dokumentu;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy tych podmiotów muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;
3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Poprawki w treści oferty: wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (również przy
użyciu korektora) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Pełnomocnictwo:
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy;
2) pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
X.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą
operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską).

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową należy przesyłać
pod numer 16 733 22 02.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną należy
przesyłać pod adres epekalska@krzywcza.pl, oraz sekretariat@krzywcza.pl.

5. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie faksu
lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania tą samą drogą.

6. W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą faksową oraz
drogą elektroniczną, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do
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Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert, tj. 17.11.2016 r.

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
11. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał zaproszenia bez ujawniania źródła zapytań.
XI.

Opakowanie, oznaczenia i zaadresowanie oferty.
1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w trwale zamkniętym, nie przezroczystym opakowaniu np.
kopercie, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert. Opakowanie powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: „Dostawa
sygnału internetowego w ramach trwałości projektu Zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach Działania 8.3
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".
Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
2. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy – z określeniem siedziby – wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną.

XII.

Składanie ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36 37-755
Krzywcza, w Biurze Obsługi Mieszkańca lub za pośrednictwem poczty.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa
w zapytaniu Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2016 r. o godz. 900.
4. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, piętro I pok. nr 4 w dniu
21.11.2016 r. o godzinie 930.
5. Dla ważności złożenia oferty w terminie liczy się data i godzina dostarczenia oferty do miejsca
wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego jak w ust. 1.
6. Oferty złożone po tym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania.

XIII.

Informacje o trybie oceny ofert.

1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki polegające
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na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny, zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy
bilans z punktu widzenia kryterium oceny ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury w trybie zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
XIV.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonywania przedmiotu
zamówienia, w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym i istotnymi postanowieniami
umowy m.in. koszt realizacji zamówienia w tym pracy kierowców, dojazd do miejsca instalacji
Internetu, Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków ani opłat.
3. Wykonawca kalkulując cenę za wykonanie usługi na formularzu ofertowym, winien ująć wszystkie
elementy i składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę.
4. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję cena brutto
za realizację całego przedmiotu zamówienia.

XV.

Kryteria i zasady oceny ofert.
1. Kryterium cena oferty – 100 %
C = Cmin / Cbad x Kp x Rc
Cmin
Cbad
Kp
Rc

-

najniższa cena ofertowa brutto
cena badanej oferty brutto
współczynnik proporcjonalności, równy 100
ranga kryterium cena oferty, równa 100 %

2. Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie w/w kryterium, czyli taką, która otrzyma
największą liczbę punktów wg przyjętego wyżej kryterium.
XVI.

Zawarcie umowy.

1. Jeżeli złożona oferta spełni wymagania Zamawiającego, w terminie do 7 dni zostanie wyznaczony
termin podpisania umowy z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans cen wg przyjętego
w niniejszym zaproszeniu kryterium. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania
ofertowego.
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2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy
roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie również
prawo wyboru oferty i zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy, których nie można było przewidzieć lub przyczyny
nie leżą po stronie Zamawiającego.
XVII.

Podwykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Krzywcza, dnia 14.11.2016 r.

Zatwierdzam:

Załączniki:
1) formularz oferty;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) wykaz usług – doświadczenie Wykonawcy;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają,
odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie zawodowe;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków
udziału w postępowaniu;
6) projekt umowy.
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