tMINA LEONCIN
05-155 Leoncin,

Leoncin, 06 grudnia 2017 r.

ul. Partyzanttw 3
tel./fax 22 785-6582(85) 22 785-66-00
NIP: 53116-66399, REGON: 013270471

Zapytanie ofertowe
dia przedmiotu zamówienia: zapewnienie dostçpu do szerokopasmowego Internetu dia 200
gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podleglych w ramach utrzymania trwa1oci 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
II.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Postçpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych wartoó zamOwienia nie przekracza wyraonej w ziotych kwoty 30.000 euro (w zwiqzku 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 pOn. zm.) Postçpowanie prowadzone bçdzie w zwiqzku z obowizujqcymi
,,zasadami konkurencyjnoci" oraz Zarzdzeniem Wójta Gminy Leoncin Nr 32/2014 z dnia
18.04.2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminç Leoncin zamówieñ
publicznych, których szacunkowa wartoé nie przekracza wyraonej w ziotych równowartoci
kwoty 30 000 euro.
III. PLANOWANY TERMIN REALIZACJL:
1 styczeñ 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.
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 innowacyjnoci gospodarki" Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"
2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera punkt VI Zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia zamawiajcy przeznacza do przekazania w celu nieodplatnego
wykorzystania przez beneficjentów ostatecznych bedqcych uczestnikami dzialania
8.3 ,,eLeoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu" osi priorytetowej 8. ,,Spoleczeñstwo
informacyjne - zwiçkszenie innowacyjnoci gospodarki" Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".
CPV 72400000-4 —uslugi internetowe
V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany bçdzie w okresie 1 stycznia 2018 r. - 31 grudzieñ 2018r.

poprzez instalacje Internetu oraz dostarczanie przez 12 miesiçcy Intemetu do 200 gospodarstw
domowych oraz 5 jednostek podleglych w ramach trwaloci projektu pn. ,,eLeoncin- przeciw
wykluczeniu cyfrowemu". Wykonawca zobowiqzany jest zainstalowaé niezbçdny do
dostarczania sprzçt teleinformatyczny tak, aby od 1 stycznia gwiadczyl uslugç dostarczania
Internetu. Harmonogram instalacji sprzçtu niezbçdnego do §wiadczenia uslugi Internetu
Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu w ciqgu 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajqcy
nie ponosi kosztów instalacji sprzçtu teleinformatycznego, Zamawiajqcy w ramach zamówienia
zakupuje uslugç dostçpu do Internetu dia 200 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek
podleglych.
VI. WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania techniczne- dostarczanie Internetu
Wykonanie uslugi polegajqcej na dostarczeniu i podlqczeniu stalego dostçpu do Internetu dia
200 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podleglych Opis uslugi:
1) wymagany termin realizacj i zamówienia: 12 miesiçcy 1iczc od dnia 01 stycznia 2018 r. do
31 grudnia20l8r.
Gwrantowana nr7enhIstowo.e dostenu do sled Internet musi WVflOSit Co naimnieh
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nie dopuszcza sic pogorszenia parametrOw transmisji danych przy polqczeniach z
Internetem za wyjtkiem dzialania ,,sily wyszej". Parametry mogq bye ni2sze przy
pogorszeniu warunków technicznych niezaleznych od Wykonawcy;
dostçp do Internetu musi bye zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeñ czasu dostçpu;
w zwiqzku z moliwociq zmiany lokalizacji beneficjentów dostçp do Internetu musi bye
mobilny tub bezprzewodowy;
dopuszcza sic nastçpujqce technologie: gwiattow6d, bezprzewodowa
GPSRIEDGE/UMTS/HSDPAIHSPA+ tub LTE(dopuszczatna takze technologia CDMA);
Wykonawca bçdzie zobowiqzany do zapewnienia dostçpnoci uslugi na terenie calej
gminy - warunek bçdzie weryfikowany testami technicznymi.
W przypadku probtemów z dostqpno§ciq uslugi we wszystkich lokalizacjach wykonawca
bçdzie zobowiqzany w terminie 7 dni od zgloszenia przez Zamawiajqcego na wiasny koszt
dostarczyC, zamontowaC i skonfigurowaC dodatkowe urzqdzenia umoztiwiajce poprawne
dzialanie uslugi pod rygorem rozwiqzania umowy z winy Wykonawcy.
miesiçczny limit transferu danych nie mniejszy niz 10 GB. Dopuszcza sic spadek transferu
P0 przekroczeniu limitu;
zamawiajcy wymaga btokowania dodatkowych uslug typu SMS, polqczeñ glosowych na
aktywnych kartach i irmych które generujq dodatkowe koszty - wiçksze ni2 okrelone w
treci umowy;
w ramach realizacj i zamówienia, Wykonawca musi zainstalowaC (o He jest niezbçdne)
wiasne urzqdzenia odbiorczo/nadawcze w gospodarstwach domowych (lokatizacji
komputera stacjonarnego). Urzqdzenia te bçdc w uytkowaniu zamawiajqcego, pozostaj

wlasnociq wykonawcy. Urzqdzenia te muszq byá zainstalowane na koszt wykonawcy. Po
zakoñczeniu realizacji zamówienia wykonawca zobowiqzany jest zdemontowaá i usunO
zainstalowane przez siebie urzqdzenia;
10) urzqdzenia 1cza bezprzewodowego muszq posiadaá §wiadectwa homologacji do realizacji
1cza. W celu instalacji urzdzeñ, wykonawca musi uzyskaé wymagane prawem pozwolenia
w tym w1acicie1a budynku i dokonaé wymaganych prawem zgloszeñ; Wykonawca jest
zobowiqzany do dostarezenia sprzçtu gotowego do pracy. Konfiguracja urzqdzeñ nastqpi w
siedzibie Zamawiajqcego. Przedmiot zamówienia na1ey wykonaé zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i normami. Wykonawca bçdzie zobowiqzany do dostarczenia
dokumentacji, zawierajqcej instrukcje konfiguracji i obsiugi urzqdzeñ i oprogramowania,
indywidualnie dia ka2dego urzqdzenia, 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 zamówienia wykonawca musi zapewnié:
a) doprowadzenie sygnalu internetowego do 200 gospodarstw domowych, 5 jednostek
podleglych - do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego, zakoñczone wtyczkq RJ45 lub
USB lub modemem (Internet bçdzie 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 podjecia 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, Michalów, 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 Wish, Zamoá.
- lokalizacja jednostek podleglych: Szkola Podstawowa w Leoncin, ul. Singera 3, Szkola
Podstawowa w Glusku z siedzibq w Nowych Grochalach 40, Szkola Podstawowa w GOrkach,
Orodek Pomocy Spolecznej w Leoncinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Leoncinie
e) Wraz z instalacjq uslugi dostçpu do sieci internetowej w komputerach wykonawca
zobowiqzany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem
operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spelniajqcego ponizsze
wymagania:
1) Wskazuj qcy pohczenia z sieciq,
2) Okre1ajcy bieqcq wie1koá przesylu danych pobieranych i wysylanych,
3) Diagnozujqcy problemy z dostçpem do sieci internetowej wraz z komunikatem
wywiet1anym na ekranie monitora,
4) Zabezpieczajqcy dostçp do polqczenia internetowego haslem uniemo2liwiajqcym
korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie bçdce uczestnikami projektu.
Pracownicy Zamawiajqcego upowaznieni do kontaktowania sic z Wykonawcami.
Osobq upowanionq przez Zamawiajqcego do kontaktowania sif z Wykonawcamijest Jaroslaw
Mosakowski tek 22 785 65 82 fax 22 785 6582

-

VII. OPIS SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
7.1 Ofertç na1ey przygotowaó zgodnie z wzorem stanowicym zalqcznik nr 1 do ,,Zapytania
ofertowego"
7.2 Do oferty na1ey dolqczyó: - dokumenty firmy: nip; regon, owiadczenie wykonawcy

7.3 Wykonawca przedstawi ofertç zgodnie z wymogami okre1onymi w ,,Zapytaniu
ofertowym".
7.4 Oferta musi bye sporzqdzona w formie pisemnej, w jçzyku poiskim, trwal4 i czytelnq
technikq.
7.5 Dokumenty dolqczone do oferty majq bye w formie oryginalOw bqd2 kserokopii
powiadczonych przez Wykonawcç za zgodnoC z oryginalem.
7.6 Oferta powinna bye podpisana przez osobç lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
na zewnqtrz.
VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSOB SKLADANIA OFERT:
Osobicie w siedzibie Zamawiajqcego tub za porednictwem poczty na adres, Gmina Leoncin,
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin do dnia 19.12.2017 r. do godz.14.00 w zaklejonej kopercie z
napisem ,,Zapewnienie dosEcpu do szerokopasmowego Intern etu dia 200 gospodarstw
domowych oraz Sjednostekpodleglych w ramach projektupn. ,,eLeoncin-przeciw
wykluczeniu cyfrowemu" w ramach dzialania 8.3. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion "osipriorytetowej & ,,Spoleczeñstwo informacyjne - zwickszenie 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 Cenal00%
X. INTEGRALNA CZICI4 NINIEJSZEGO ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO"
STANOWI4 NAST1PUJ4CE ZAL4CZNIKI:
10.1 Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy,
10.2 Owiadczenie wykonawcy

wOrr
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Zahlcznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego
WYKONAWCA:

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

(Nazwa i adres, tel. fax)
Dzialajqc w imieniu wymienionego powyzej Wykonawcy oferuje realizacjç na rzecz
Zamawiajcego zamOwienia publicznego na:
Zapewnienie dostçpu do szerokopasmowego Internetu dia 200 gospodarstw domowych oraz
5 jednostek podleglych w ramach proj ektu pn. ,,eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu"
w ramach dzialania 8.3. ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi
priorytetowej 8. ,,Spoleczeñstwo informacyjne - zwiçkszenie innowacyjnoci gospodarki"
Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Lp.

Dostarczanie Internetu do 200
gospodarsPv domowych oraz 5
jednostkach
podIeglych/mieshc

Wartoë brutto za
szt.
zi

Jednostka
miary

I106

Wartosé brutto

miesiqc

200+ 5 .JP

Razem

zi

zi

Wartoé oferty za reahzacjç caloci zamówienia wynosi brutto (wraz z podatkiem VAT):
.... zi (slownie. ........................................................................ zi),
OSWIADCZAM, ZE:
1) akceptuj ç w pelni i bez zastrzeeñ postanowienia zapytania ofertowego dla niniej szego
zamOwienia,
2) gwarantujç wykonanie ca1oci niniejszego zamówienia zgodnie z tre§ciq zapytania
technicznego
3) zamówienie wykonam w terminie okrelonym przez Zamawiajqcego w zapytaniu
ofertowym;

Podpis osoby upowaznionej

Zalqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego

(pieczçé wykonawcy)
Gmina Leoncin,
ul. Partyzantów 3,
05-155 Leoncin
OWIADCZENIE
o spelnianiu warunków udzialu w postçpowaniu
na podstawie art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (tekstjednolity
Dz. U z 2013r. poz. 907 zpón. zn2.)
Przystçpujqc do postçpowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zapewnienie dostçpu 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 spelniamly niej wymienione warunki:
1. posiadamly uprawnienia do wykonywania okre1onej dzia1a1noci lub czynnoci, jee1i ustawy
nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieñ;
2. posiadam/y niezbçdn4 wiedze i dowiadczenie oraz dysponuje/my potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiqzanie innych
podmiotów do udostçpnienia potencjalu teclmicznego i osób zdolnych do wykonania
przedmiotowego zamówienia;

3. znajduje/my sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamly wykluczeniu z postçpowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24, ust.
1 i 2 ustawy - Prawo zamówieñ publicznych.

(podpis osoby upowaznionej)

