GMINA BROJCE

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do złożenia oferty na dostawę sygnału internetowego w ramach projektu
„Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce” realizowanego przez
Urząd Gminy w Brojcach.
Zamawiający:
Gmina Brojce
ul. Długa 48
72-304 Brojce
NIP: 8571841524
REGON: 811684396
tel. 91 3861194
fax 91 3861194
http://ug.brojce.ibip.pl
1. Przedmiot zamówienia – dostawa sygnału internetowego (szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 maja 2012 r. - 31 października 2012 r.
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
5. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy
dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3.
6. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
3) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 3.
4) proponowany projekt umowy w dwóch egzemplarzach parafowany przez
Wykonawcę – załącznik nr 4.
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7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i
czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy.
8. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
11. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres
Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na dostawę sygnału internetowego w
ramach projektu <<Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce>> ”
12. Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00, oferty
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brojcach (pokój nr 10).
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiającego.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
15. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi
załącznik nr 4.

Zamawiający:
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Załącznik nr 1
......................................, dn ..............................
................................................................
................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
1. Stosownie do warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
Firma nasza oferuje realizację zadania za poniższą cenę:
Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

…………….. zł

…………….. zł

…………….. zł

(słownie:………………

(słownie:…………………

(słownie:…………………

…………………………)

……………………………)

……………………………)

Zaproponowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji dokonanej w Tabeli 1.
Tabela 1. Kalkulacja kosztów zamówienia
Lp.

Nazwa pozycji

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

2

3

4

5=3+4

1

Dostawa, instalacja i
uruchomienie łącz
internetowych zgodnie z
warunkami technicznymi
zawartymi w załączniku nr
2.

2

Koszt dostępu do Internetu
zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w
załączniku nr 2 za okres od
1.05.2012 r. do 31.10.2012 r.
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(tj. 6 m-cy) – skalkulowany
w oparciu o oferowaną cenę
jednostkową netto
…….…….. zł* miesięcznie
za jedno łącze internetowe
kablowe (ilość łączy
kablowych …..*) oraz cenę
jednostkową netto …....... zł*
za jedno łącze internetowe
radiowe (ilość łączy
radiowych …..*).
Razem
* w wykropkowane miejsce należy wstawić odpowiednio:
- oferowaną miesięczną cenę jednostkową netto za jedno łącze internetowe,
- ilość łączy kablowych lub radiowych
1. Termin realizacji zamówienia: wg zał. nr 2 – „Zakres przedmiotu
zamówienia”.
2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część
oferty są:
- zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 3
- proponowany projekt umowy w dwóch parafowanych egzemplarzach –
załącznik nr 4.

..................................., dn ..............................

...........................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Informacje ogólne:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału internetowego w ramach
projektu „Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce” w ramach
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Użytkownikami końcowymi są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym
będące mieszkańcami gminy Brojce. Wykaz teleadresowy powyższych osób
zostanie udostępniony Wykonawcy w trakcie podpisywania umowy i będzie
stanowił jej załącznik.
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie
realizacji umowy będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o
ochronie danych osobowych.
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy, których nie można było
przewidzieć lub przyczyny nie leżą po stronie Zamawiającego. Dopuszcza się
również zmiany w sprzęcie aktywnym wynikające z nie dostępności
oferowanego produktu z zastrzeżeniem, że oferowane parametry muszą
spełniać wymagania minimalne oferowanego w postępowaniu przetargowym
lub muszą być lepsze.
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż, konfigurację i dostawę sygnału
internetowego o parametrach określonych w dalszej części.
Zamawiający oraz użytkownicy końcowi nie będą podpisywali żadnych
dodatkowych umów gwarantujących poprawne wykonanie przedmiotu
zamówienia, tj. od 1 maja 2012 r. do 31 października 2012 r.
Podstawową umową regulującą realizację całego przedmiotu zamówienia
stanowi wzór umowy załączony do zapytania ofertowego przez Wykonawcę.

Lokalizacja dostarczenia sygnału internetowego
LP

Adres



1

Bielikowo 40



2

Bielikowo 35/2



3

Bielikowo 35/1



4

Bielikowo 36



5

Bielikowo 29



6

Bielikowo 29a/1
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LP


7

88

Adres
Bielikowo 31
Brojce Długa 6/1



9

Brojce Brzozowa 5b/5



10

Brojce Długa 22a



11

Brojce Długa 11/2



12

Brojce Długa 9/1



13

Brojce Brzozowa 9a/5



14

Cieszyce 1



15

Dargosław 35/4



16

Mołstowo 5



17

Mołstowo 8



18

Stołąż 9/6



19

Stołąż 7



20

Strzykocin 4/4



21

Strzykocin 23/3



22

Stołąż 11



23

Strzykocin 13



24

Tąpadły 3/1



25

Uniestowo 1/2



26

Uniestowo 3/2



27

Uniestowo 5/6



28

Uniestowo 5/2



29

Żukowo 13/2



30

Żukowo 4/2
ŚWIETLICE WIEJSKIE



1

Bielikowo 5



2

Brojce Długa 43



3

Darżewo 20



4

Przybiernowo Wiejska 8



5

Pruszcz 8



6

Tąpadły 2



7

Żukowo 14
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Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.
Wykonawca dokona podłączenia sygnału internetowego w lokalach
użytkowników końcowych. Wykaz miejsc zamieszkania użytkowników
końcowych zostanie przedstawiony po wyborze wykonawcy.
2.
W kwestii technicznego montażu Wykonawca będzie się kontaktował
z użytkownikiem końcowym.
3.
Płatność za montaż sygnału internetowego zostanie uregulowana z chwilą
realizacji dostępu do Internetu do wszystkich lokalizacji, które będą
potwierdzone protokołem odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego.
4.
Termin płatności za ten etap prac wynosi 30 dni licząc od dnia poprawnego
wystawienia faktury VAT.
5.
Płatność za sygnał internetowy będzie regulowana w okresach miesięcznych.
6.
Terminy płatności za dostawę sygnału internetowego wynoszą 30 dni licząc
od dnia poprawnego wystawienia faktury VAT.
7.
Dostawca sygnału internetowego jest zobowiązany do usunięcia usterki
w postaci braku sygnału internetowego bez względu na jego przyczynę
u użytkownika końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z
możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń na które
udzielona jest gwarancja producenta).
8.
Użytkownik końcowy i Zamawiający nie będzie podpisywał żadnej
dodatkowej umowy z dostawcą sygnału internetowego. Realizacja tego
zakresu usług będzie określała umowa pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym.
9.
Wykonawca realizuje serwis wynikający z przedmiotu zamówienia od 1 maja
do 31 października 2012 r.
Serwis:
1.
Dostępność telefoniczna do linii pomocy czynnej 7 dni w tygodniu 24 godziny
na dobę.
2.
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.
Wymiana 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 naprawę (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 użytkownika końcowego i Wykonawcę.
W przypadku gdy naprawa wykonywana jest zdalnie potwierdzenie jej
wykonania nie wymaga podpisu użytkownika końcowego.
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5.

6.

Zamawiający we własnym zakresie będzie dokonywał kontroli sposobu
i zakresu serwisowania urządzeń aktywnych i oprogramowania przez
Wykonawcę.
Wykonawca udziela gwarancji na poprawne funkcjonowania sygnału.

Wymagania techniczne:

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Wizja lokalna warunków technicznych w miejscach zamieszkania użytkownika
końcowego.
Montaż fizyczny wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału
internetowego (okablowanie, korytka, urządzenia aktywne, montaż
w pomieszczeniach, montaż w punktach dystrybucyjnych, itd.).
Konfiguracja łącza (konfiguracja dostępu na serwerach dostępowych
Wykonawcy, uruchomienie sygnału).
Dostarczenie pełnego zestawu urządzeń wymaganych do skonfigurowania
połączenia internetowego (z wyłączeniem karty sieciowej) wystarczających
do podłączenia do Internetu w przypadku 30 lokalizacji u indywidualnych
odbiorców 1 urządzenia a w przypadku 7 lokalizacji w świetlicach wiejskich
5 urządzeń. Zapis oznacza że do każdej z siedmiu lokalizacji należy dostarczyć
sprzęt sieciowy (router, switch) umożliwiający podłączenie czterech urządzeń
(komputerów, drukarek sieciowych).
Minimalne parametry dla połączenia: szybkość transmisji do komputera
klienta 512 kb/s, szybkość transmisji od komputera klienta 64 kb/s (nie
dotyczy łączy realizowanych w oparciu o technologie radiowe (np. CDMA) w
lokalizacjach gdzie niemożliwe jest zrealizowanie dostawy sygnału w oparciu o
łącze kablowe)
Brak limitu transferu danych (zarówno pobieranych jak i wysyłanych).
Konto e-mail dla użytkownika – szt.1 na serwerze dostawcy usługi.
Koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.

..................................., dn ..............................
...........................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej

GMINA BROJCE

Załącznik Nr 3
Oświadczenie
Składając ofertę na dostawę sygnału internetowego
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/
z siedzibą w :
………………………………………………………………………………………..…….........
........................................................................................................................
reprezentowany przez osoby uprawnione:
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
oświadcza, że:
1) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z
wymaganiami ustawowymi;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.......................................................................
/Miejscowość, data/

............................................................
/Podpisy i Imienne pieczątki osób
uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/

