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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:
wykonanie, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i harmonogramem rzeczowo-finansowym, robót
budowlanych polegających na budowie sieci teletechnicznej w ramach inwestycji pod
nazwą: Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w
miejscowościach: Berezka, Wola Matiaszowa, Bereźnica Wyżna, Zawóz,
Bukowiec i Bóbrka w gminie Solina województwa podkarpackiego, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach PRIORYTETU 8 – SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
POIG, zgodnie z danymi zawartymi w Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia
stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579) na
podstawie art. 4 pkt. 10a) cyt. ustawy, ponieważ głównym celem zamówienia jest
pozwolenie zamawiającemu na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej.
Zamawiający
WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
NIP 689-11-55-338, REGON 180-015-11-79
http://www.wide-net.pl
osoba do kontaktów w sprawie procedury zamówienia:
Jacek Wajda
Tel (13) 307 50 00, fax (13) 307 50 02
1. Przedmiotem zamówienia jest:

A. roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym
Temat: Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego w
miejscowości Bereźnica Wyżna w gm. Solina Nazwa obiektu: Rurociąg
kablowy, kabel światłowodowy, słupy Telekomunikacyjne. Przy czym
zapytanie nie obejmuje masztu przewidzianego w projekcie budowlanym.
B. roboty budowlane - wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym
Temat: Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego w
miejscowości Berezka w gm. Solina, Obiekt: linia telekomunikacyjna
napowietrzna i kabel telekomunikacyjny doziemny
C. roboty budowlane - wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym
Temat: Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego w
miejscowości Wola Matiaszowa w gm. Solina, Obiekt: linia
telekomunikacyjna napowietrzna i kabel telekomunikacyjny doziemny
Wszelkie parametry zamówienia zostały przedstawione w projektach budowlanych
obejmujących zakres zamówienia.
Istotne parametry przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w załączniku nr 3 do
zapytania ofertowego
4. Termin realizacji zamówienia:
Wykonanie umowy powinno nastąpić do dnia 15 luty 2015r.
5. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, przyznawanych na podstawie
następujących kryteriów:
a) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych oraz
rękojmi za wady wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi powinien być wskazany w
miesiącach. W przypadku tego kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Gp=Gi/Gmax x 100
Gdzie:
Gp – liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium ,,łączny okres gwarancji jakości
i rękojmi”
Gmax – najdłuższy łączny okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ważnych i nie
odrzuconych ofert
Gi – łączny okres gwarancji i rękojmi oferty ocenianej „i”
Zamawiający w tym kryterium może przyznać maksymalnie 100 pkt.
b) Wysokość wynagrodzenia netto ( nie zawierająca podatku VAT ) za wykonanie
Przedmiotu Zamówienia:

Cp=Cmin/Ci x 150
Gdzie:
Cp – liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium ceny
Ci – cena ocenianej oferty
Cmin – najniższa cen spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Zamawiający w tym kryterium może przyznać maksymalnie 150 pkt.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który spełnia warunki
określone poniżej i którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie
punktowej.
Ostateczna
ocena
punktowa
oferty
„i” będzie liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku stanowiącą sumę liczby
punktów, jakie otrzyma ta oferta w ppkt: a i b
Pi=ΣPi (x)
Gdzie:
Pi – ocena punktowa oferty „i”
Σ Pi (X) – suma liczby punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria ceny, o
których mowa w pkt. 5 a) b) zapytania ofertowego
6. Wzór umowy
Umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem zostanie zawarta
zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację warunków umowy.

7. Sposób składania ofert.
Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym pisemnie
adres:
WIDE-NET Jacek Wajda, 38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, napis OFERTA:
9. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, obejmujące odpowiedzialność
za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego ( OC deliktowe ) oraz
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy ( OC kontraktowe ) z sumą
gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
2. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
3. Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
5. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Wymaganie w tym zakresie zostanie spełnione jeżeli Wykonawca

złoży oświadczenie, że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji oraz, że
nie zachodzą przewidziane prawem okoliczności uzasadniające ogłoszenie
upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

Wymaganie w tym zakresie punktu 9. zostanie uznane za spełnione jeżeli oferent złoży
pisemne oświadczenie będące załącznikiem do oferty że:
1. Posiada ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, obejmujące odpowiedzialność
za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego ( OC deliktowe ) oraz
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy ( OC kontraktowe ) z sumą
gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
3. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Nie znajduję się w stanie upadłości lub likwidacji oraz, że nie
zachodzą przewidziane prawem okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości
lub likwidacji Oferenta.
Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty wykonawców spełniających wszystkie
powyższe warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie o spełnianiu warunków wraz
dokumentami potwierdzającym ich spełnianie należy dołączyć do oferty. W przypadku
złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie złożył wymaganego oświadczenia lub nie
spełnia powyższych kryteriów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie
podlegała ocenie.
Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiający odrzuci oferty:
1. złożone Zamawiającemu po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu
2. nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu
3. niepełne lub zawierające błędy rachunkowe
10. Inne istotne postanowienia
1. wszelkich informacji koniecznych do sporządzenia oferty udziela Zamawiający, projekty
budowlane dostępne są dla oferentów w siedzibie Zamawiającego.
2. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim.
4. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego
zmienione lub odwołane w każdym czasie.
5. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym
fakcie Wykonawców.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują
środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych
7. Termin związania ofertą, ( termin zawarcia umowy ) – do 05 czerwca 2014r.
8. Wybór oferty nastąpi do dnia 30 maja 2014r.
9. Wybór zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Miejsce i termin składania ofert (termin składnia ofert jest to data i godzina
otrzymania oferty przez Zamawiającego):

1. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2014r, godzina 15.00
2. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. WIDE-NET Jacek Wajda, 38-700
Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
Ustrzyki Dolne, dnia 06.05.2014r.
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór umowy
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego – wzór oferty
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu zamówienia

