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WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
Ustrzyki Dolne, dnia 24.02.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu
zamówienia, zakup radiolinii pozwalających na realizację inwestycji pn :
„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.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektu:
„Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w
miejscowościach: Berezka, Wola Matiaszowa, Bereźnica Wyżna, Zawóz,
Bukowiec i Bóbrka w gminie Solina województwa podkarpackiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego
PRIORYTETU 8 – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE
INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej
mili” POIG
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

e-mail: biuro@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:
Opis przedmiotu zamówienia

Zakup radiolinii.
Istotne parametry przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w załączniku nr
3 do zapytania ofertowego oraz dodatkowo dostępne są w siedzibie
Zamawiającego.

2. Termin realizacji zamówienia:
Wykonanie umowy / dostawa powinno nastąpić do dnia 31 marca 2014r.
3. Kryteria oceny ofert:
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
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. 3 zapytania ofertowego
4. 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
Lub adres mailowy: biuro@wide-net.pl

5. 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:
„Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w
miejscowościach: Berezka, Wola Matiaszowa, Bereźnica Wyżna, Zawóz,
Bukowiec i Bóbrka w gminie Solina województwa podkarpackiego”
Lub wysłać mailem
6. Inne istotne postanowienia
1. wszelkich informacji koniecznych do sporządzenia oferty udziela Zamawiający
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 złożenia zamówienia ) – do 20 marca 2014r.
8. Wybór oferty nastąpi do dnia 15 marca 2013r.
9. Wybór zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.
10. sposób złożenia zamówienia: mailowo lub listownie na adresy podane w
ofercie
11. data złożenia zamówienia: do dnia 20 marca 2014r.
12. data realizacji zamówienia: do dnia 31 marca 2014r.
13.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
7. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2014r., godzina 15.00
8. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. WIDE-NET Jacek Wajda, 38700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39 lub na adres mailowy wskazany w
zapytaniu

Ustrzyki Dolne, dnia 24.02.2014r.
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego – specyfikacja istotne parametry
przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego – wzór oferty

