
GMINA LEONCflT 
05-155 Leoncin, ul. PartyzantóW 3 

tel./fax 22 Th5-65-82(85) 22 785-66-00 
NIP: 5311666399REGON013270471 

	
Leoncin, 12.01.2017 r. 

Zapytanie ofertowe 

dia przedmiotu zamówienia: zapewnienie dostepu do szerokopasmowego Intemetu dia 
200 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podleglych w ramach utrzymania trwaloci 
projektu pn. ,,eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu" w ramach dzialania 8.3. 
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. ,,Spoleczeñstwo 
informacyjne - zwiçkszenie innowacyjnoci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013". 

1. ZAMAWIAJACY: 
Gmina Leoncin, 
ul. Partyzantów 3, 
05-155 Leoncin 
Nr tel. 22/785-65-82(85) 
Nr fax 22/785-66-00 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 
Postçpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych - 
wartoC zamówienia nie przekracza wyraonej w ziotych kwoty 30.000 euro (w zwizku 
z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm.) Postçpowanie prowadzone bçdzie w zwiqzku 
z obowizujcymi ,,zasadami konkurencyjnoci", oraz Zarzdzeniem Wójta Gminy Leoncin Nr 
32/2014 z dnia 18.04.20 14 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminç 
Leoncin zamówieñ publicznych, których szacunkowa wartoá nie przekracza wyraonej 
w ziotych równowartoci kwoty 30 000 euro. 

III. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 

1 luty 2017 r.-31 grudnia20l7r. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostçpu do szerokopasmowego Internetu dia 

200 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podleglych w ramach utrzymywania 
trwa1oci projektu pn. projektu ,,eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu" w ramach 
dzialania 8.3. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 
8. ,,Spoleczeñstwo informacyjne - zwiçkszenie innowacyj noci gospodarki" Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013" 

2. SzczegOlowy opis przedmiotu zamOwienia zawiera punkt VI Zapytania ofertowego. 
3. Przedmiot zamówienia zamawiajcy przeznacza do przekazania w celu nieodplatnego 

wykorzystania przez beneficjentów ostatecznych bçdcych uczestnikami dzialania 8.3 
,,eLeoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu" osi priorytetowej 8. ,,Spoleczeñstwo 
informacyjne - zwiçkszenie innowacyjnoci gospodarki" Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013". 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Przedmiot zamówienia realizowany bçdzie w okresie 1 lutego 2017 r. - 31 grudzieñ 2017r. 
poprzez instalacjç internetu oraz dostarczanie przez 11 miesiçcy Internetu do 200 gospodarstw 



domowych oraz 5 jednostek podleglych w ramach projektu pn. ,,eLeoncin- przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu". Wykonawca zobowiqzany jest zainstalowaó niezbçdny do 
dostarczania sprzçt teleinformatyczny tak, aby od 1 lutego §wiadczyl usluge dostarczania 
Internetu. Harmonogram instalacji sprzçtu niezbçdnego do §wiadczenia uslugi Internetu 
Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu w ciqgu 3 dni od dnia podpisania umowy. 
Zamawiajey nie ponosi kosztów instalacji sprzçtu teleinformatycznego, Zamawiajcy w 
ramach zamówienia zakupuje uslugç dostçpu do Intemetu dia 200 gospodarstw domowych 
oraz 5 jednostek podleglych. 

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Wymagania techniczne- dostarczanie internetu 
Wykonanie uslugi po1egajcej na dostarczeniu i pod1czeniu stalego dostçpu do Internetu dia 
200 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podleglych 

Opis uslugi: 
1) wymagany termin realizacji zamówienia: 11 miesiçcy 1iczc od dnia 01 lutego 2017 r do 

31 grudnia20l7r. 

Gwarantowana przepustowoé dostçpu do sieci Internet musi WynoSié co najmniej: 

Beneficjent Iloé Ilo 	zestawów Pobieranie Wysylanie 
koñcowy punktów komputerowych (download) - (upload) - 

w 1 minimum/punk minimum/pun 
gospodarstwie t kt 

1 2 3 4 5 
Gospodarstwa 

domowe 200 1 1 Mb/s 256 kb/s 
mieszkañcOw  

Jednostki 
Podlegle 5 1 1 Mb/s 256 kb/s 

2) nie dopuszcza sic pogorszenia parametrów transmisji danych przy po1czeniach z 
Internetem za wyj tkiem dzialania ,,sily wy2szej". Parametry mogq bye nisze przy 
pogorszeniu warunków technicznych nieza1enych od Wykonawcy; 

3) dostcp do Internetu musi bye zapewniony bezjakichkolwiek ograniczeñ czasu dostçpu; 
4) w zwiizku z mo21iwoci zmiany lokalizacji beneficjentów dostçp do Internetu musi bye 

mobilny lub bezprzewodowy; 
5) dopuszcza sic nastçpujqce technologie: gwiatlow6d, bezprzewodowa 

GPSR/EDGE/UMTS/HSDPA!HSPA+ lub LTE(dopuszczalna take technologia CDMA); 
6) Wykonawca bçdzie zobowiqzany do zapewnienia dostçpnoci uslugi na terenie calej 

gminy - warunek bçdzie weryfikowany testami technicznymi. 
W przypadku problemów z dostçpnociq uslugi we wszystkich lokalizacjach wykonawca 
bcdzie zobowiqzany w terminie 7 dni od zgloszenia przez Zamawiajcego na wiasny 
koszt dostarczyC, zamontowaC i skonfigurowaC dodatkowe urz4dzenia umo21iwiajce 
poprawne dzialanie uslugi pod rygorem rozwi4zania umowy z winy Wykonawcy. 

7) miesiçczny limit transferu danych nie mniejszy ni2 10 GB. Dopuszcza sic spadek 
transferu po przekroczeniu limitu; 



8) zamawiajqcy wymaga blokowania dodatkowych uslug typu SMS, polqczeñ glosowych na 
aktywnych kartach i innych które generujq dodatkowe koszty - wiçksze nit okre1one w 
treci umowy; 

9) w ramach realizacj i zamówienia, Wykonawca musi zainstalowaó (o He jest niezbedne) 
wiasne urzdzenia odbiorczo/nadawcze w gospodarstwach domowych (lokalizacji 
komputera stacjonarnego). Urzqdzenia te bçdc w uytkowaniu zamawiajqcego, 
pozostaJq wlasnociq wykonawcy. Urzqdzenia te muszq byá zainstalowane na koszt 
wykonawcy. Po zakoñczeniu realizacji zamówienia wykonawca zobowizany jest 
zdemontowaé i usuné zainstalowane przez siebie urzadzenia; 

10) urzdzenia lqcza bezprzewodowego muszq posiadaó §wiadectwa homologacji do 
realizacji Iqcza. W celu instalacji urzjdzeñ, wykonawca musi uzyskaé wymagane 
prawem pozwolenia w tym wlacicie1a budynku i dokonaO wymaganych prawem 
zgloszeñ; Wykonawca jest zobowizany do dostarczenia sprzçtu gotowego do pracy. 
Konfiguracja 	urzdzeñ 	nastqpi 	w 	siedzibie 	Zamawiajqcego. 
Przedmiot zamówienia nalezy wykonaá zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i 
normami. Wykonawca bçdzie zobowizany do dostarczenia dokumentacji, zawierajqcej 
instrukcje konfiguracji i obsiugi urzdzeñ i oprogramowania, indywidualnie dia kazdego 
urzdzenia, w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Wykonawca przyjmie 
odpowiedzia1no6 prawnq i finansowq za szkody Zamawiajqcego, powstale w wyniku 
nieprawidlowego lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy. 

11) w ramach przedmiotowego zamOwienia wykonawca musi zapewniO: 
a) doprowadzenie sygnalu internetowego do 200 gospodarstw domowych, 5 jednostek 

podleglych - do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego, zakoñczone wtyczkq RJ45 
lub USB lub modemem (Internet bedzie wykorzystywany w komputerach stacjonarnych), 

b) czas reakcji serwisu w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00 max 3 godziny od 
momentu zgloszenia awarii, czas usuniçcia awarii max 24 godziny od podjçcia reakcji, 

c) czas reakcji serwisu w dni robocze w godzinach od 16:00 do 8:00 max do godziny 11:00 
pierwszego dnia roboczego p0 wplyniçciu zgloszenia, czas usuniçcia awarii max. 24 
godziny od podjçcia reakcji, 

d) w soboty, niedziele i gwiqta czas reakcji serwisu max. do godziny 11:00 pierwszego dnia 
roboczego p0 wplyniçciu zgloszenia, czas usuniçcia awarii max. 24 godziny od podjçcia 
reakcji, 

- lokalizacja gospodarstw domowych wyznaczonych do instalacji Internetu wie: Glusk, 
Gniewniewice Folwarczne, Górki, Krubiczew, Mala Wie§ przy Drodze, MichalOw, Nowa Mala 
Wie, Nowe Gniewniewice, Nowe Grochale, Nowe Polesie, Nowiny, Nowy Secymin, Oniki, 
Krubiczew, Secymin Poiski, Stara Dqbrowa, Stare Grochale, Leoncin, Teofile, Wincentówek, 
Wilków Nad Wis1, Zamoó. 
- lokalizacja jednostek podleglych: Zespól Szkól w Leoncin, ul. Singera 3, Zespól Szkól w 
Glusku z siedzib4 w Nowych Grochalach 40, Zespól Szkól w Górkach, Orodek Pomocy 
Spolecznej w Leoncinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Leoncinie 
e) Wraz z instalacjq uslugi dostçpu do sieci internetowej w komputerach wykonawca 

zobowizany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem 
operacyj nym zainstalowanym w j ednostce komputerowej spelniaj cego ponisze 
wymagania: 

1) Wskazujqcy polqczenia z sieciq, 
2) Okre1aj4cy bieqcq wie1koé przesylu danych pobieranych i wysylanych, 
3) Diagnozujcy problemy z dostçpem do sieci internetowej wraz z komunikatem 

wywietlanym na ekranie monitora, 
4) Zabezpieczajcy dostçp do polqczenia internetowego haslem uniemo1iwiajacym 

korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie bçdqce uczestnikami projektu. 



Pracownicy Zamawiajqcego upowanieni do kontaktowania sic z Wykonawcami. 

Osobq upowanionq przez Zamawiajqcego do kontaktowania sic z Wykonawcami jest 
Jaroslaw Mosakowski - tel. 22 785 6582 fax 22 785 65 82 

VII. OPIS SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

7.1 Ofertç na1ey przygotowaó zgodnie z wzorem stanowiqeym zahcznik nr 1 do ,,Zapytania 
ofertowego" 
7.2 Do oferty nalezy do1czy6: 
- dokumenty firmy: nip; regon, owiadczenie wykonawcy 
7.3 Wykonawea przedstawi ofertç zgodnie z wymogami okre1onymi w ,,Zapytaniu 
ofertowym". 
7.4 Oferta musi byó sporzdzona w formie pisemnej, w jçzyku poiskim, trwalq i czytelnq 
technik. 
7.5 Dokumenty doiqezone do oferty majq bye w formie oryginalów bqd2 kserokopii 
powiadczonyeh przez Wykonawcç za zgodnoC z oryginalem. 
7.6 Oferta powinna bye podpisana przez osobç lub osoby uprawnione do reprezentowania 
firmy na zewntrz. 

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSOB SKLADANIA OFERT: 

Osobicie w siedzibie Zamawiajqcego lub za porednictwem poczty na adres , Gmina Leoncin, 
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin do dnia 19.01.2017 r. do godz.14.00 w zaklejonej kopercie 
z napisem ,,Zapewnienie dostçpu do szerokopasmowego Internetu dla 200 gospodarstw 
domowycli oraz Sjednostek podleglych w ramach projektu pn. ,,eLeoncin- przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu" w ramach dzialania 8.3. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu 
cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. ,,Spo1eczeistwo informacyjne - zwiçkszenie 
innowacyjnoci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013" 

IX. OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY 

9.1 Kryterium, ktOrym Zamawiajqcy bçdzie kierowal sic przy wyborze oferty. 
9. 1.1 Cena 100% 

X. INTEGRALNA CZISCIA NINIEJSZEGO ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO" 
STANOWIA NASTEPUJi-CE ZAL4CZNIKI: 

10.1 Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
10.2 Owiadczenie wykonawcy 

WOJ1JMNY 

Adam Mfr!jsYfrv Krrnmzak 



Zalqcznik Nr 1 (10 Zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego 

WYKONAWCA: 
	

ZAMAWIAJ4CY: 
Gmina Leoncin, 
ul. PartyzantOw 3, 
05-155 Leoncin 

(Nazwa i adres, tel. fax) 

Dzialajqc w imieniu wymienionego powyej Wykonawcy oferujç realizacjç na rzecz 
Zamawiaj cego zamówienia publicznego na: 

Zapewnienie dostçpu do szerokopasmowego Internetu dla 200 gospodarstw domowych oraz 5 
jednostek podleglych w ramach projektu pn. ,,eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu" w 
ramach dzialania 8.3. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi 
priorytetowej 8. ,,Spoleczeñslwo informacyjne - zwiekszenie innowacyjnoci gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Lp. Wartoé brutto 
za szt. 

Jednostka 
miary  

hose Wartoé brutto 

Dostarezanie Lnternetu 
do 200 gospodarstw zi miesic 200+ 5 JP zi 
domowych oraz 5 

jednostkach 
podleglych/m iesigc  

Razem zi 

Wartoé oferty za realizacjç caloci zamOwienia wynosi brutto (wi-az z podatkiern VAT): 

.. zi (stownie.  ............................... zi), 

OSWIADCZAM, 2E: 
1) akceptujç w pelni i bez zastrzeeñ postanowienia zapytania ofertowego dia niniejszego 

zamOwienia, 
2) gwarantuj ç wykonanie ca1oci niniej szego zamówienia zgodnie z treei4 zapytania 

technicznego 
3) zamówienie wykonarn w terminie okrelonym przez Zamawiajcego w zapytaniu 

ofertowym; 

Podpis 



Zalqcznik nr 2 do ,,Zapytania ofertowego" 

(miejscowo.é, data) 

(pieczçé wykonawcy) 

Gmina Leoncin, 
ul. Partyzantów 3, 
05-155 Leoncin 

OSWIADCZENIE 
o spelnianiu warunkOw udzialu w postepowaniu 

na podstawie art. 22 1 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (tekst 
jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907zp6n. zm) 

Przystçpujc do postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zapewnienie dostepu do 
szerokopasmowego Internetu dia 200 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podleglych w 
ramach projektu pn. ,,eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu" w ramach dzialania 8.3. 
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. ,,Spoleczeñstwo 
informacyjne - zwiçkszenie innowacyjnoci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013". owiadczam/y, ze spelniam/y niej wymienione warunki: 
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania okreIonej dzia1aInoci lub czynnoci, jee1i ustawy 
nakladaj4 obowizek posiadania takich uprawnieñ; 
2. posiadamly niezbçdnq wiedze i dowiadczenie oraz dysponuje/my potencjalem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tub przedstawimy pisemne zobowiqzanie innych 
podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania 
przedmiotowego zamówienia; 
3. znajduje/my sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamówienia; 
4. nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24, ust. I 
i 2 ustawy - Prawo zamówieñ pub!icznych. 

(podpis osoby upowa2nionej) 


