Dębica, 14.01.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2014
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.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi

szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. „ostatniej mili” mieszkańcom, którzy nie mogli do
tej pory liczyć na sieć szerokopasmową o przepustowości minimum 2 Mb/s. Na potrzeby projektu przyjęto,
iż Internetem o gwarantowanej przepływności min. 2 Mb/s objętych zostanie 240 gospodarstw domowych.
Podłączenie mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego do sieci szerokopasmowej przełoży się na
zwiększenie świadomości informacyjnej lokalnej społeczności oraz wyrównanie jej szans m.in. na rynku
pracy i w oświacie, poprzez korzystanie z e-usług czy nauki zdalnej.
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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 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473).

3.

W celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia, Zamawiający skieruje zapytanie ofertowe do co

najmniej trzech potencjalnych Oferentów. Zapytanie ofertowe zostanie także zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego – www.mt.pl - oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Cmentarnej 17, 39-200 Dębica. Załączniki do zapytania ofertowego można uzyskać przesyłając e-mail
na adres mt@mt.pl, podając w temacie wiadomości numer zapytania ofertowego.
IV.

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pasma transmisyjnego o przepustowości 1 Gb/s do punktu

styku wymiany ruchu IP, w celu umożliwienia świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu
na obszarze miejscowości wskazanej w pkt. 2.
2.

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu świadczona będzie w województwie podkarpackim

na obszarze miejscowości Sędziszów Małopolski, położonej w powiecie ropczycko-sędziszowskim,
w gminie Sędziszów Małopolski, sklasyfikowanej jako „biała plama” na informatycznej mapie Polski.
3.

Szczegółowy opis wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących pasma transmisyjnego:

1) Pasmo transmisyjne o przepustowości wynoszącej 1 Gb/s, z możliwością korzystania przez
Zamawiającego z niższych przepustowości i jej zwiększania/zmniejszania stosownie do aktualnego
zapotrzebowania.
2) Pasmo transmisyjne zostanie zapewnione w relacji pomiędzy węzłem internetowym Zamawiającego
zlokalizowanym w Dębicy przy ul. Głowackiego 31, a punktem styku znajdującym się w poniższej
lokalizacji:
39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Partyzantów 36.
Istnieje możliwość zaproponowania przez Oferenta w składanej ofercie lokalizacji innej niż
wskazane powyżej w pkt. a) – c), pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań z zakresu parametrów
technicznych i funkcjonalnych pasma transmisyjnego określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
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i załącznikach do zapytania ofertowego (możliwość złożenia oferty wariantowej zgodnie z zapisami
Rozdziału IX pkt. 10 zapytania ofertowego).
3) Pasmo transmisyjne musi być symetryczne oraz zapewniać wymaganą przepustowość wynoszącą
1 Gb/s w warstwie fizycznej – Ethernet/Gigabit Ethernet. Przepustowość 1 Gb/s powinna być
zapewniona dla obu kierunków ruchu w przypadku transmisji możliwie najmniejszych ramek– 64
bajty, przy zapewnieniu przepustowości na poziomie 99%.
4) Preferowane jest pasmo transmisyjne w technologii światłowodowej. Istnieje możliwość
zaproponowania przez Oferenta w składanej ofercie pasma transmisyjnego w technologii innej niż
światłowodowa, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań z zakresu parametrów
technicznych i funkcjonalnych pasma transmisyjnego określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego (możliwość złożenia oferty wariantowej zgodnie
z zapisami Rozdziału IX pkt. 10 zapytania ofertowego). Podłączenie do urządzeń końcowych w obu
relacjach (lokalizacjach) musi zostać zrealizowane w technologii światłowodowej.
5) Podłączenie do urządzenia końcowego Zamawiającego w węźle internetowym w Dębicy zostanie
zrealizowane poprzez interfejs światłowodowy, zgodny ze standardem 1000 Base-LX –
jednodomowy, długość fali 1310 nm.
6) Podłączenie

do

urządzenia

końcowego

umieszczonego

w

punkcie

wymiany

ruchu

międzyoperatorskiego zostanie zrealizowane poprzez interfejs światłowodowy zgodny ze
standardem 1000 Base-LX – jednodomowy, długość fali 1310 nm.
7) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez udostępnienie ciemnej pary włókien
światłowodowych

w

relacji

Dębica

(węzeł

internetowy)

–

punkt

wymiany

ruchu

międzyoperatorskiego (możliwość złożenia oferty wariantowej zgodnie z zapisami Rozdziału IX pkt.
10 zapytania ofertowego).

4.

Okres realizacji zamówienia: od 15.02.2014 przez okres 46,5 miesięcy, zgodnie z wzorem umowy

stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
V.

Okres i warunki gwarancji i serwisu

Minimalne wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:

1.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości usługi, tzw. SLA – Service Level Agreement,

przez cały okres trwania umowy.

2.

Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie, faksem lub mailowo przez 24 godziny na dobę 7 dni
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w tygodniu, w tym w niedziele i dni świąteczne.

3.

Czas usunięcia awarii - do 3 godzin od momentu zgłoszenia, przy czym gwarantowany czas reakcji

i podjęcia działań naprawczych nie może wynosić więcej niż 0,5 godziny od momentu zgłoszenia.
4.

W razie zaistniałej potrzeby, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność wejścia na obiekty

Zamawiającego i usunięcia awarii.
5.

O planowanych przerwach technicznych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest

każdorazowo powiadomić Zamawiającego nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem ww. przerwy.
Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
VI.

Warunki udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, 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,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Ocena spełniania obligatoryjnych warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. 1-4) zostanie
dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty załączone do oferty, zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 2 poniżej.
2.

Na potwierdzenie warunków obligatoryjnych określonych w pkt. 1 Oferent zobowiązany jest

przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis 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) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia – oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
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3) Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
Z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Oferent spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
VII.

1.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Jarosław Kuśnierz- Współwłaściciel,

tel. 14 68-222-88, fax: 14 68-222-88, e-mail: mt@mt.pl
2.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane są drogą elektroniczną, za wyjątkiem dokumentów, dla których zastrzeżono formę pisemną,
w szczególności ofert składanych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

3.

Wszelką korespondencję w formie pisemnej dotyczącą prowadzonego postępowania należy

kierować na adres: MT-NET G.WÓJCIK, J.KUŚNIERZ S.C., ul. Cmentarna 17, 39-200 Dębica;
z powołaniem się na numer zapytania ofertowego.
VIII.

Termin związania ofertą

Okres związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
IX.

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 1 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 Oferenta za zgodność z oryginałem.
3.

Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako

kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
4.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
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1) dokumenty wskazane w rozdziale VI zapytania ofertowego,
2) zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego,

3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do złożenia oferty w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby
inna niż upoważniona do występowania w imieniu Oferenta zgodnie z aktualnym dokumentem
rejestrowym – pełnomocnictwo powinno być notarialnie poświadczone.
5. Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, parafowane i zabezpieczone przed
zdekompletowaniem.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed
terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
„Oferta w ramach zapytania ofertowego nr 1/8.4/2014 dotyczącego projektu pn.
„Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim”.
Nie otwierać przed 28.01.2014. godz. 09:30.
Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego.
8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób realizacji zamówienia, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań
technicznych i funkcjonalnych dotyczących przedmiotu zamówienia, określonych w zapytaniu ofertowym
i załącznikach do zapytania ofertowego. Oferent, po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji obszaru
realizacji inwestycji oraz dostępnych możliwości zapewnienia pasma transmisyjnego o wymaganych przez
Zamawiającego parametrach, może zaproponować w ofercie:
1) Odmienną od preferowanej technologię wykonania pasma transmisyjnego (technologia inna niż
światłowodowa), przy czym podłączenie do urządzeń końcowych w obu relacjach (lokalizacjach)
musi zostać zrealizowane w technologii światłowodowej;
2) Odmienną od wskazanych w Rozdziale IV pkt. 3. 2) zapytania ofertowego lokalizację punktu
wymiany ruchu międzyoperatorskiego;
3) Realizację zamówienia poprzez udostępnienie ciemnej pary włókien światłowodowych w relacji
Dębica (węzeł internetowy) – punkt wymiany ruchu międzyoperatorskiego.
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Oferta wariantowa musi zostać szczegółowo opisana w pkt. 7 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji przedstawionej oferty wariantowej.
11. Oferent może w toku realizacji zamówienia korzystać z usług podwykonawców. Oferent odpowiada
za działania podwykonawców jak za działania własne.
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez
jednego Oferenta.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X.

Miejsce oraz termin składania ofert

1.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2014. 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.
3.

Otwarcie ofert jest niejawne.

4.

Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą zamieszczane na stronie

internetowej Zamawiającego: www.mt.pl
XI.
1.

Opis sposobu obliczania ceny
Oferent w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zobowiązany jest

podać cenę ryczałtową netto za 1 miesiąc świadczenia usługi dzierżawy pasma transmisyjnego
o przepustowości 1 Gb/s.
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. Oferent 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.
XII.

Kryteria oceny złożonych ofert
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1.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

1

Cena (netto) za 1 miesiąc świadczenia usługi

Maksymalna liczba punktów

dzierżawy pasma transmisyjnego

60 pkt.

o przepustowości 1 Gb/s
Czas usunięcia awarii / usterki w przedmiocie

2

dzierżawy w okresie obowiązywania umowy

40 pkt.

dzierżawy
Suma punktów

100 pkt.

Sposób przyznawania punktów:
1) Cena (netto) za 1 miesiąc świadczenia usługi dzierżawy pasma transmisyjnego o przepustowości
1 Gb/s - maksymalnie 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie
z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 60 x (Cmin / Cb)
Cmin -najniższa cena spośród złożonych ofert
Cb -cena oferty badanej
2) Czas usunięcia awarii/usterki w przedmiocie dzierżawy– maksymalnie 40 pkt.
W ramach kryterium punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Czas usunięcia awarii/usterki wynoszący do 0,5 h – 40 pkt.
Czas usunięcia awarii/ usterki wynoszący do 1 h – 25 pkt.
Czas usunięcia awarii/usterki wynoszący do 1,5 h – 10 pkt.
Czas usunięcia awarii/usterki wynoszący powyżej 1,5 h – 0 pkt.
2.

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych

przez ofertę 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.
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4.

Ocena formalna obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów. Brak

któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem
oferty Oferenta.
5.

Ocena merytoryczna obejmuje spełnienie przez Oferenta wszystkich warunków obligatoryjnych

określonych w rozdziale VI (warunki dotyczące Oferenta) i IV – V (warunki dotyczące przedmiotu
zamówienia) zapytania ofertowego.
6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego

z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta 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 Oferentem.
9.

Oceny ofert dokonywać będzie dwuosobowa komisja powołana przez współwłaścicieli firmy Mt-net

s.c.
XIII.
1.

Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia Oferentów
O wynikach postępowania Oferenci, 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) termin ten może ulec przedłużeniu.
2.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa dzierżawy, której wzór stanowi załącznik nr 4 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 Oferenta od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej z najwyżej
ocenionych ofert.
XIV.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do zapytania ofertowego są następujące dokumenty:
1.

Formularz oferty,
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2.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

4.

Wzór umowy dzierżawy.
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