Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pod nazwą „Zapewnienie szerokopasmowego Internetu w sieci MT-NET w Dębicy”
współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa:
Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do
Internetu na etapie „ostatniej mili”.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

MT-NET G.WÓJCIK, J.KUŚNIERZ S.C.
39-200 DĘBICA UL. CMENTARNA 17

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
MT-NET S.C.
39-200 Dębica
Ul. Cmentarna 17
e-mail: biuro@mt.pl
Sekretariat, nie później niż do dnia 27 maja 2011r. godz. 11:50

TERMIN OTWARCIA OFERT

27 maja 2011r. godz. 12:00

Dębica, dnia 20 maja 2011 r.
MT NET s.c.
Dębica ul. Cmentarna 17
Krosno ul. Sikorskiego 2

tel. 14 682 22 88
www.mt.pl
mt@mt.pl

I. ZAMAWIAJĄCY:
MT-NET G.WÓJCIK, J.KUŚNIERZ S.C., zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.;
„Zapewnienie szerokopasmowego Internetu w sieci MT-NET w Dębicy”
Nazwa Zamawiającego:
MT-NET S.C.
REGON:
691686166
NIP:
872-21-44-362
Miejscowość
Dębica
Adres:
39-200 Dębica ul. Cmentarna 17
Strona internetowa:
www.mt.pl.
Godziny urzędowania: godziny pracy poniedziałek - piątek od 800 do 1600


pisma, wiadomość, informacje prosimy przekazywać faksem pod nr: 14 68-222-88 lub na adres email
biuro@mt.pl.

II. MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
1. Miejsce publikacji treści zapytania ofertowego:

 strona internetowa Zamawiającego – www.mt.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w trzech etapach:
I.

Zakup części aktywnej sieci:
1.

2.

II.

Switche zarządzalne warstwy drugiej wraz z osprzętem do montażu w klatkach schodowych – 200 sztuk.
Switche powinny posiadać parametry nie gorsze niż 24 porty 10/100 Mb/s RJ45 lub/i 100Base-TX oraz 2
porty Combo 10/100/1000 Mb/s RJ45 lub/i 100Base-T/SFP + wkładka do SFP
Switche zarządzalne warstwy trzeciej wraz z osprzętem do montażu w węźle internetowym – 10 sztuk.
Switche powinny posiadać parametry nie gorsze niż 3 gniazda na interfejsy światłowodowe SM/MM, Single
IP Management (SIM), gwarancje QoS, wkładka do SFP.
Montaż i konfiguracja części aktywnej sieci (switche zarządzalne warstwy drugiej i trzeciej):

1. Montaż switchy zarządzalnych w klatkach schodowych/piwnicach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uzgodnienie z gestorami budynków zgód oraz miejsc montażu skrzyń,
wykonanie rurarzu wejścia od kanalizacji teletechnicznej do skrzyń w klatkach schodowych,
montaż switchy w skrzyniach,
dociągnięcie kabli i wykonanie spawów,
wykonanie zasilania skrzyń 230V z dwóch obwodów,
oklejenie skrzyń materiałami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków UE

2. Montaż switchy zarządzalnych w węźle internetowym:
a)
b)
c)
d)

montaż switchy,
wykonanie spawów do podłączenia switchy w węźle ze switchami w klatkach schodowych/piwnicach,
oklejenie urządzeń materiałami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków UE,
skonfigurowanie switchy.
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III.

Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz budowa sieci w technologii FTTB:
1. Projektowanie wraz z uzyskaniem pozwoleń:
a)
b)
c)
d)
e)

inwentaryzacja obszaru inwestycji do celów projektowych,
przygotowanie projektu koncepcyjnego sieci FTTB na obszar inwestycji,
uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń i zgód, w tym zgód właścicieli działek na przejście kablem,
zakup map i wypisów,
wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.

2. Budowa infrastruktury sieciowej FTTB:
Budowa niezbędnych do poprawnego działania sieci elementów pasywnych zgodnie ze sztuką budowlaną,
normami i standardami branżowymi, wg założeń koncepcyjnych z załącznika nr 1:
a) budowa rurociągu kablowego z dwóch rur fi32 i dwóch rur fi40 wraz z zaciąganiem, w tym kanalizacji
własnej lub/i z wykorzystanie infrastruktury innych operatorów,
b) budowa kanalizacji abonenckiej z kabla 8j dostarczonego przez Zamawiającego, pomiędzy studniami i
klatkami schodowymi/piwnicami,
c) budowa wszelkich innych elementów niezbędnych do powstania całości sieci
Łączna długość magistrali światłowodowej nie powinna przekroczyć 9000 metrów.
Liczba wymaganych budynków do podłączenia nie powinna być mniejsza niż 50.
Obszar realizacji projektu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Docelowo podłączonych do sieci powinno być 150 użytkowników.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udział w procedurze wyłaniania wykonawcy projektu, mogą ubiegać się firmy, które spełniają warunki,
dotyczące:
a)
b)
c)
d)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 - treść oświadczenia
znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) wykazu wykonanych w ostatnich trzech latach co najmniej dwóch inwestycji na kwotę nie mniejszą niż 1 mln
złotych każda wg załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi
wykonanie tych inwestycji,
c) wykazu osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu inwestycji telekomunikacyjnych,
wraz z dokumentami je potwierdzającymi. Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego pracownika
posiadającego certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach oraz co
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najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z
zakresu telekomunikacji – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
d) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 200 tys. zł.
V. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
I OFERTACH CZĘŚCIOWYCH
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił własny harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac w
oparciu o pkt. III – Opis przedmiotu zamówienia.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.
2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują faxem lub emailem.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na poniższe dane teleadresowe:
Fax: 14 68-222-88
Email: biuro@mt.pl

3.

Na wyraźny wniosek Wykonawcy skierowany faksem lub emailem, Zamawiający wydaje Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).

4.

Zamawiający na wszelkie pytania Wykonawców udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 2 dni
od momentu wpłynięcia pytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego
składania lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.mt.pl

6.

Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)
Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego
w pełnomocnictwie.

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Monika Gąsior, tel.14 682-22-88, email: biuro@mt.pl
MT NET s.c.
Dębica ul. Cmentarna 17
Krosno ul. Sikorskiego 2

tel. 14 682 22 88
www.mt.pl
mt@mt.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku przedłożenia
wszelkiego rodzaju certyfikatów - dopuszcza się ich formę obcojęzyczną.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wymaga się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez
Wykonawcę.
7. Wymaga się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert upływa 27 maja 2011 r. o godz. 11:50. Oferty złożone po tym terminie zostaną
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone:
a)
b)
c)
d)

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres: MT-NET S.C., ul. Cmentarna 17, 39-200 Dębica,
opisane „Zapewnienie szerokopasmowego Internetu w sieci MT-NET w Dębicy”
na kopercie winien widnieć napis: „Nie otwierać do dnia 27 maja 2011r. do godz. 12:00”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
XIII. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli:
1.
2.
3.
4.

Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. IV.
Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i powinna uwzględniać
wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ.
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami
wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
5. Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych
faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.
6. Cena podana przez Wykonawców w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie materiały
oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca winien ująć w cenie podanej w formularzu ofertowym wszelkie koszty, materiały i prace niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia.
XV. OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT
1.
2.

Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena – 60 pkt. Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma
60pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 60 x (Cmin / Cx)
Cmin -najniższa cena spośród złożonych ofert Cx -cena oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
II. Posiadanie certyfikatu ISO w zakresie kompleksowej realizacji procesów będących przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego – 20pkt.
III.Posiadanie referencji potwierdzających zrealizowanie dużych wdrożeń z zakresu dostępowych technologii
sieciowych - 10 pkt.
W zakresie tego kryterium istotne jest doświadczenie w prowadzeniu inwestycji telekomunikacyjnych o
wartości co najmniej 1mln złotych.
IV. Negocjacja cen – 10 pkt.
W tym kryterium ocenie podlegać będzie gotowość Wykonawcy składającego ofertę, do negocjacji
zaoferowanej przez niego ceny z Zamawiającym, wg wzoru oświadczenia będącego załącznikiem nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego.

3.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej sumie
otrzymanych punktów - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
2.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie
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3.

4.

wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści odpowiednią informację na stronie
internetowej www.mt.pl oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń", a także skieruje faksem lub emailem do
wybranego Wykonawcy zaproszenie do negocjacji ceny, o ile taka została przez Wykonawcę przewidziana w
ofercie. Negocjacje powinny odbyć się w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyboru Wykonawcy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zapytania ofertowego w terminie do 5 dni od dnia przekazania faxem lub
emailem zawiadomienia o wyborze oferty.

XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY.
1.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie
podpisana umowa.

2.

Treść umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”) stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania
ofertowego.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień treści umowy, w następujących przypadkach:
a)
b)

konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu działania siły wyższej (wyjątkowego
zdarzenia) lub okoliczności takich jak np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof.
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

5.

W przypadku takich zmian jak; adres, nr rachunku bankowego, czy personelu technicznego obsługi robót,
wystarczy pisemne poinformowanie Zamawiającego.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy zawartym w SIWZ, chyba że obie Strony wyrażą zgodę na modyfikację jej zapisów.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zapytania ofertowego w terminie do 5 dni od dnia przekazania
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty.
4. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu
zawarcia umowy oraz o terminie negocjacji cen, o ile takowe zostały przez Wykonawcę przewidziane w złożonej
ofercie.
XIX. ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XX. PODWYKONAWCY
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
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1. Wykonawca może wykonać częściowo przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechanie działań, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za własne.
4. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
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