Dębica, 12.06.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013
dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą „Budowa sieci FTTH w Sędziszowie
Małopolskim” 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”.
I. Zamawiający
MT-NET G.WÓJCIK, J.KUŚNIERZ S.C.
ul. Cmentarna 17
39-200 Dębica
NIP: 872-21-44-362
tel. + 48 14 68-222-88
fax: +48 14 68-222-88
II. Informacje o projekcie
1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Budowa sieci FTTH w Sędziszowie
Małopolskim” w ramach działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
2. Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego
dostępu do Internetu w technologii FTTH na etapie tzw. „ostatniej mili” mieszkańcom, którzy nie mogli do
tej pory liczyć na sieć szerokopasmową o przepustowości minimum 2Mb/s. Na potrzeby projektu przyjęto, iż
Internetem o gwarantowanej przepływności min. 2Mb/s objętych zostanie 240 gospodarstw domowych.
Podłączenie mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego do sieci szerokopasmowej technologii FTTH,
przełoży się na wyrównanie jej szans m.in. na rynku pracy i w oświacie, poprzez korzystanie z e-usług czy
nauki zdalnej.
III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności
oraz
z
zachowaniem
zasady
uczciwej
konkurencji,
efektywności,
jawności
i przejrzystości, a także równego traktowania Wykonawców i konkurujących technologii.
2. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r Nr 16 poz. 93
z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie warunków udziału w postępowaniu – odpowiednie zapisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz.
1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr
240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).
3. W celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia, Zamawiający skieruje zapytanie ofertowe do co
najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. Zapytanie ofertowe zostanie także zamieszczone na stronie
internetowej
Zamawiającego
–
www.mt.pl
oraz
na
tablicy
ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cmentarna 17, 39-200 Dębica. Załączniki do zapytania ofertowego
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można uzyskać przesyłając e-mail na adres mt@mt.pl, podając w temacie wiadomości nr zapytania
ofertowego.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na budowie dedykowanej
infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu na obszarze miejscowości wskazanych w pkt. 2.
2. Sieć szerokopasmowa, o której mowa w pkt. 1 funkcjonować będzie w województwie
podkarpackim na obszarze miejscowości Sędziszów Małopolski, położonej w powiecie ropczyckosędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski, sklasyfikowanej jako „biała plama” na informatycznej
mapie Polski.
3. Realizacja zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje wszelkie niezbędne
prace projektowe, budowlane, montażowe i konfiguracyjne , w tym:
1) Przeprowadzenie niezbędnych wizji technicznych – inwentaryzacja do celów projektowych;
2) Opracowanie koncepcji przebiegu sieci światłowodowej FTTH na obszarze inwestycji;
3) Przygotowanie dokumentów formalnych:
a. przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu,
b. uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgód (w ofercie należy wskazać, jakie wg Wykonawcy
pozwolenia/zgłoszenia są wymagane prawem dla określonego w zamówieniu zakresu prac),
a w tym:
• zakup map i wypisów,
• uzyskanie zgód właścicieli działek ,
• wykonanie pełnej dokumentacji projektowej,
• rejestracja inwestycji w odpowiednich organach urzędowych,
• sporządzenie wymaganych raportów i analiz,
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
4)
5)
6)
7)

Zakup, montaż i konfigurację urządzeń pasywnych i aktywnych sieci oraz węzła internetowego;
Zakup, montaż i konfigurację infrastruktury FTTH;
Wykonanie niezbędnych robót budowlanych;
Dostawę i uruchomienie sieci dla 240 abonentów (gospodarstw domowych).

Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację projektową i powykonawczą.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zrealizuje zamówienie w systemie Zaprojektuj-Wybuduj w nieprzekraczalnym terminie
do 31.12.2014r.
V. Okres gwarancji
Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy – zarówno na
poszczególne urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, jak i na całą wybudowaną sieć
telekomunikacyjną. Okres gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty
protokołu usunięcia usterek.
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VI. Ramowy harmonogram realizacji prac projektowych i budowlanych
2013
Działanie

Nazwa zadania

Początek

Koniec

1

Ziemna sieć telekomunikacyjna
(uzgodnienie, zaprojektowanie,
uprawomocnienie, wykonanie
kanalizacji telekomunikacyjnej,
zakup i montaż kabli
światłowodowych)
Napowietrzna sieć
telekomunikacyjna - na istniejącej
infrastrukturze oraz sieć wraz z
podbudową słupową
(zaprojektowanie, uzgodnienie,
wykonanie, inwentaryzacja
powykonawcza geodezyjna)
Zakup instalacji teletechnicznej w
budynkach (w tym uzgodnienie,
niezbędna dokumentacja,
wykonanie, paszportyzacja)
Zakup i posadowienie szaf
dystrybucyjnych wraz z
wyposażeniem
Zakup węzła internetowego w
Sędziszowie Małopolskim,
montaż i konfiguracja węzła
Ziemna sieć telekomunikacyjna w
infrastrukturze TPSA wraz z
uzgodnieniem, projektem,
paszportyzacją, wykonaniem
Zakup terminali z konwerterami
optycznymi dla Abonentów
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VII. Warunki udziału w postępowaniu
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki obligatoryjne:
1)
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, a w tym zakresie wykażą
i udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonali z należytą starannością następujące przedsięwzięcie:
a) Kompleksową realizację co najmniej dwóch inwestycji (lub części większej inwestycji)
obejmującej projektowanie i budowę sieci teleinformatycznej, w tym w technologii
światłowodowej o wartości co najmniej 1.000.000 zł netto każda (minimalna wartość
prac zrealizowanych do dnia złożenia oferty).
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Fakt należytego wykonania przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. a winien być potwierdzony
stosownymi dokumentami.
b) wykażą i udokumentują, iż dysponują lub będą dysponować (na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilno-prawnej lub umowy o współpracy) na etapie realizacji zamówienia co
najmniej 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania i budowy sieci
FTTH;
c) wykażą i udokumentują, iż dysponują lub będą dysponować (na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilno-prawnej lub umowy o współpracy) na etapie realizacji zamówienia co
najmniej 2 osobami posiadającymi wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE 2
lub PMI.
Fakt posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wiedzy,
kwalifikacji i doświadczenia określonych w pkt. b-c winien być potwierdzony stosownymi
dokumentami.
3)
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)
Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do
wysokości co najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset złotych).
5)
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6)
Wniosą wadium w formie pieniężnej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
zł) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
Ocena spełniania obligatoryjnych warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. 1-6) zostanie
dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty załączone do oferty, zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. B poniżej.
B. Na potwierdzenie warunków obligatoryjnych określonych w pkt. A Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)
aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2)
w zakresie warunku określonego w pkt. A ppkt. 2a – wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością przedsięwzięciu stanowiącemu przedmiot zamówienia, tj. spełniających warunki określone
w pkt. I ppkt. 2a-b, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie przedsięwzięć- wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3)
w zakresie warunków, o których mowa w pkt. A ppkt. 2) b-c - wykaz osób uczestniczących
w realizacji zamówienia, którymi dysponuje lub na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował
Wykonawca wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
MT NET s.c.
Dębica ul. Cmentarna 17
Krosno ul. Sikorskiego 2

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

wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
4)
dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
posiadają wymaganą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, w tym: zaświadczenie lub poświadczenie
producenta oferowanych urządzeń bądź jego przedstawiciela o przeszkoleniu ww. osób w zakresie opisanym
w pkt. A ppkt. 2)b-c oraz inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie warunków
określonych w pkt. A ppkt. 2) b-c. W przypadku osób, którymi Wykonawca będzie dysponował na etapie
realizacji projektu, obligatoryjnym załącznikiem jest również list intencyjny lub inny dokument
potwierdzający, iż wykazane osoby będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
5)
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6)
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (promesę lub inny
dokument wystawiony przez ww. instytucje) potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych,
w wysokości nie mniejszej niż 300.000 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
7) 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 500.000 zł.,
8) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania
ofertowego,
9) potwierdzenie wniesienia wadium.
Z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca w celu ubiegania się o realizację zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
2. Wadium zostanie wniesione w pieniądzu- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
78 8642 1139 2013 3909 2076 0001, prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym.
3. Wadium musi zostać wniesione (być do dyspozycji Zamawiającego) nie później niż do dnia
25.06.2013r.
4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wadium w formie
określonej w pkt. 2, tj. wydruk potwierdzenia przelewu lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kserokopię wyciągu bankowego.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny/mailowy wniosek Wykonawcy jeżeli zajdzie
co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem,
3) Zamawiający unieważnił postępowanie lub dokonał jego zamknięcia bez wyboru oferty
najkorzystniejszej.
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6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny/mailowy wniosek złożony przez
Wykonawcę, który:
1) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jarosław Kuśnierz- Współwłaściciel,
tel. 14 68-222-88, fax: 14 68-222-88, e-mail: mt@mt.pl
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są drogą elektroniczną.
3. Załączniki do zapytania ofertowego można uzyskać przesyłając e-mail na adres mt@mt.pl, podając
w temacie wiadomości nr zapytania ofertowego.
X. Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
i załącznikach do zapytania ofertowego, z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem. Wymóg załączenia tłumaczenia na język polski nie dotyczy dokumentów dodatkowych takich
jak karty katalogowe i materiały informacyjne dotyczące oferowanych urządzeń.
3. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) dokumenty wskazane w rozdziale VII zapytania ofertowego,
2) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do złożenia oferty w przypadku gdy ofertę podpisuje
osoba/osoby inna niż upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy zgodnie
z aktualnym dokumentem rejestrowym – pełnomocnictwo powinno być notarialnie
poświadczone.
4) Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, parafowane i zabezpieczone przed
zdekompletowaniem.
5. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
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6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
„Oferta na realizację zamówienia pn. Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim”
Nie otwierać przed 26.06.2013. godz. 09:30.
Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi
w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego, odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób realizacji zamówienia.
Wykonawca, po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji obszaru realizacji inwestycji, może
zaproponować w ofercie m.in. odmienną od założonej trasę przebiegu sieci telekomunikacyjnej, topologię
sieci, inne długości poszczególnych odcinków sieci (napowietrznej, ziemnej, własnej
i dzierżawionej), realizację inwestycji przy użyciu innych urządzeń i materiałów o co najmniej równoważnej
w stosunku do określonej przez Zamawiającego jakości i funkcjonalności.
Oferta wariantowa musi gwarantować osiągnięcie i utrzymanie co najmniej przez okres, na który
Wykonawca udzielił gwarancji, następujących obligatoryjnych minimalnych wskaźników:
1) Liczba odbiorców końcowych usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dostarczonej
w ramach realizacji inwestycji – 240 gosp. domowych,
2) Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 7900 m,
3) W zasięgu wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego znajdzie się- min. 80% mieszkańców
Sędziszowa Małopolskiego.
4) Sieć Internetu szerokopasmowego powstanie w technologii FTTH,
5) Wybudowana sieć musi umożliwiać dostarczenie użytkownikom końcowym Internetu
o przepustowości wynoszącej co najmniej 2 Mb/s.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji przedstawionej oferty wariantowej.
10. Wykonawca powinien wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia wszystkich złożonych przez
jednego Wykonawcę ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2013. do godziny 09:30
w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową, na adres: MT-NET G.WÓJCIK, J.KUŚNIERZ S.C.,
ul. Cmentarna 17, 39-200 Dębica. O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
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3. Otwarcie ofert jest niejawne.
4. Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą zamieszczane na stronie
internetowej Zamawiającego: www.mt.pl
XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia w formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą do określenia ceny jest zakres zamówienia
określony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena musi zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wraz
ze wszystkimi kosztami niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami
nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu
uwzględnienia w cenie oferty wszystkich wydatków i należności wynikających z zakresu
i specyfiki projektu, jak również obowiązujących przepisów prawa.
XIV. Kryteria oceny złożonych ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
Nazwa kryterium
Maksymalna liczba punktów
1

2

3
4

Cena zamówienia (netto) za kompleksowe
wykonanie zamówienia objętego zapytaniem
ofertowym
Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia
(sprzęt oraz całą wybudowaną sieć) na okres
dłuższy niż 24 miesiące
Czas usunięcia usterki
Negocjacja ceny
Suma punktów

50 pkt.

20 pkt.

20 pkt.
10 pkt.
100 pkt.

Sposób przyznawania punktów:
1) Cena zamówienia (netto) za kompleksowe wykonanie zamówienia objętego zapytaniem
ofertowym - max 50 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za kompleksowe wykonanie zamówienia otrzyma 50 pkt. Pozostałe
oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 50 x (Cmin / Cb)
Cmin -najniższa cena spośród złożonych ofert
Cb -cena oferty badanej.
2) Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia (sprzęt oraz całą wybudowaną sieć) na okres
dłuższy niż 24 miesiące –za każdy dodatkowy rok 5 pkt. - max 20 pkt.
4) Czas usunięcia usterki – max 20 pkt.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia usterki liczony w godzinach zegarowych od
chwili zgłoszenia usterki otrzyma 20 pkt., kolejna oferta – o 5 pkt. mniej.
5) Negocjacja ceny – 10 pkt.
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W ramach ww. kryterium ocenie podlegać będzie gotowość Wykonawcy składającego ofertę do negocjacji
zaoferowanej przez niego ceny z Zamawiającym. W celu wypełnienia niniejszego warunku, należy załączyć
do składanej oferty oświadczenie o gotowości do negocjacji ceny wykonania zamówienia.
W przypadku załączenia ww. oświadczenia Wykonawca otrzyma 10 pkt., w pozostałych przypadkach - 0
pkt.
2. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych
przez ofertę Wykonawcy w zakresie kryteriów określonych w pkt. 1 stanowić będzie ocenę końcową. Oferta
z największą ilością punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Punkty wg kryteriów określonych w pkt. 1 zostaną przyznane ofertom, które spełnią w toku oceny
kryteria formalne i merytoryczne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Ocena formalna obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów. Brak
któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem
oferty Wykonawcy.
5. Ocena merytoryczna obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków obligatoryjnych
określonych w rozdziale VII zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, a także poprzez skorzystanie z
usług wywiadowni gospodarczej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do
średnich cen rynkowych.
8. W przypadku gdy oferta, która uzyskała największą liczbę punktów zawiera cenę przewyższającą
kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić
dodatkowe negocjacje z Wykonawcą.
9. Oceny ofert dokonywać będzie trzyosobowa komisja powołana przez współwłaścicieli firmy Mt-net
s.c.
XV. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia Wykonawców
1. O wynikach postępowania Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani drogą
elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przyjmowania ofert. W uzasadnionych przypadkach
(konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, przeprowadzenia negocjacji ceny) termin
ten może ulec przedłużeniu.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru żadnej
ze złożonych ofert oraz rozpisania ponownie zapytania ofertowego. W przypadku uchylania się przez
wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej
z najwyżej ocenionych ofert.
XVI. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do zapytania ofertowego są następujące dokumenty:
1. Szczegółowy opis zamówienia wraz z zakresem wymaganych prac projektowo-budowlanych oraz
minimalnym zakresem funkcjonalności sprzętu aktywnego,
2. Formularz ofertowy,
3. Poglądowy schemat przebiegu sieci,
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4.
5.
6.
7.
8.

Wykaz doświadczenia,
Wykaz osób,
Wzór umowy,
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne po przesłaniu wiadomości e-mail na adres mt@mt.pl, podając
w temacie wiadomości nr zapytania ofertowego.
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