GMlNA Moc!{owo

Mochowo, ul. Sierpecka 2
09 ,214 Mochowo

Mochowo, dnia

(3)

28.11,,2017 r.

Znak sprawy: RGK.271.45.2017

Zapytanie ofertowe

postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielerria zamówietl publiczrrych o wartości

nieprzekraczającej wytażonĄ w złoĘchrównowartości kwoty 30.000 euro

Mochowo
Adres do korespondencji; Mochowo, ul. Sierpecka 2,09 - 214 Mochowo
I. Zamawiaiący: Gmina

tel. (2a) ż76 33 33, faks (24) 276 33 33 wew, 221,

zapta,sz,a do ńożeńaofeńy cenowej na Dostawa Internetu wraz z konfiguracią sprzętu
komputerowego do 8ospodarstw domowych na terenie 8miny Mochowo w roku 2018
II. Opis przedmiotu zamówienia
1,. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na:
utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u benefĘentów ostatecznych wskazanych
przezZarnawiającego sprzętu umozliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo,
b) świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gmrny Mochowo,
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2.
3.
4.
,\/ 5.

c)

serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy.
Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia zamieszczony jest
ofertowego,

w

zalączńku nr

1 do

zapytańa

Wszystkie dodatkowe koszĘ (poza wymienionymi w zapytańu ofertowym) i ryzyko związane z
zastosowaniem innych wządzeńi materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie.
Przez zapewnienie serwisu gwarancyjnego nalezy rozumieć wykonanie naprawy najpóźńej w terminie
do 48 godzin od daty zgloszeńa.
Termin wykonania zamówienia i okres gwarancii
Umowa będzie realizowana w okresie od 01.01.2018 roku do31.1ż.2018 roku.
Wykonawca ma obowiązek zapoznańa się w sposób bardzo szczegllowy z warunkami realizacli
ptzyszłego świadczenia umownego. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnićz Zamawiającym wszystkie
wątpliwościw stosunku do przedmiofu zamówienią przed złożeńem oferty. Po zlożeni:u oferĘ,
Zarnawiający będzie uważal, że Wykonawca nie ma wąĘliwościi uwag w stosunku do zakresu usług
ujętych w postępowaniu. Wykonawca w ofercie winien przevńdzieć i skalkulować wszystkie czynrrości
niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca związany 1est ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związańa ofertą Tozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 sĘczńa 2004 roku
Prawo zamÓwień publicznych (Dz. U. z ż017 r., poz. 1579), zwaną dalej ,,ustawą". Szacunkowa wartość
przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoĘ określonej w aft.4 pkt. 8 ustawy.

udziałuw postępowaniu
Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie
ewidencji działalnośćgospodarczą,w zakresie objętymprzedmiotowymzamówieniem.
Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia, tj. wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na realizacji przyłączeńa do sieci Internet w
technologii bezprzewodowej dla min. 100 uzytkowników, a usługa dostępu do Irrternetu świadczona
byŁa ptzez okres min. 12 miesięry. Wykonawca zaŁączy dowody określającezakres przedmiotowy
usługi oraz zawietające informacię czry usługa zostaŁa wykonana w sposób należyĘ i zgodnie z urr.ową.

III. Warunki

1.

2.

IV. Dokumenty, iakie Wykonawca powinien zńączyć do oferĘ:
Zamawiający wymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. łvypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego \Mzoru formularza
ofertowego -Zńącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do
zapytania ofeńowego,
3, wkaz usług - Załącznik Nr 4 do zapytania ofeńowego,
4. aktualne zaświadczeńe właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej nż 3 miesiące przed upływem terminu
składania oferĘ

5.
6.

aktualne zaświadczetiewłaściwegooddziału Zal<ła&lUbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
IJbezpieczenia społecznego potwietdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniejrnż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
pełnomocnictwo osoby lub osób podpisująrych ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośredńo z załączonych
dokumentów.

V. Informacie o sposobie porozumiewania się Zamawiaiącego z Wykonawcami oraz przekazywania

1.

2.
3.
Ą.

oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczeniąwnioski, zawiadomieńa otaz informacje Zarnawiająql i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub dtogąelektroniczną.
Zamawiający podkreślą że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia

zadawane droga telefoniczną.
Wykonawca, który azrla za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien łvystąpić z zapytańem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.
Treśćzapytań wraz z wyjaśnieniami Zarnawiający przekazaje Wykonawcom, którym ptzekazał
zaproszeńe do składania ofert, bez ujawniańa źródla zapytańa oTaz na stronie internetowej. Ętania
należy kierować do dnia ż3.06.ż017 r.
Jeżeli okaże się to konieczne, Zamawtający v,łydłużytermin składania ofert o czas niezbędny na
dostosowanie do wprowadzonych zmian treściofert.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnieńdotyczących
postępowania jest Ewa Kopycińska , tel. (24) 276 33 33 wew. 211.
2. Wykonawca rnoże zwrlcić się do Zanawiającego o wyjaśnienie w godzinach pracy, tj.: poniedziałeĘ
środa - piątek od 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00.
VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowei
']". Ofertę naleĘ złożyćw nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres
zamawialące1o, nazwę i adres Wykonawry oraz napis: Oferta cenowa na zadańe pn. ,rDostawa
Internetu wtaz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw donrowych na terenie gminy
Mochowo w roku 2018" nie otwierać przed dniem 07,12.2017 r:, godz.14:00.

4.
5,
6.

7.

8.

Ofertę nalezy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zalącztiki do
niniej sze go zapr oszeria.
Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tycĘ które wynikają z instrukcji wydanych

przez Zarnawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych ptzez Wykonawcę.
W łm przypadku dokonane korekty muszą być parafowane pIzez osobę lub osoby uprawnione do

występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodnośćz orygsnałem pIzez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawry, ptzy czymw przypadku Wykonawców wspólrrie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oTaz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnośćz oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioĘ (zgodnie z wyborem Wykonawcy).
W ptzypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczańu nieuczciwej konkurencjl co do których Wykonawca zastIzega, że rie
mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania, mlasząbyć oznaczone klauzulą ,,lnformacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dńa 16 kwietnia 1993 r.
o zwa|czańll nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2a03 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" .

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisaniem umo\Ąryl w tym

również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przezZamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
1,0. Wykonawca moze wptowadzić zmiany lub wycofać złożonąofertę pod warunkiem, że Zamawiający
ottzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferĘ po upływie terminu składania ofert.
11. Zlożona oferta obejmuje cąłośćzamówienia.
VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złoĘćw siedzibie Zarnawiającego, tj. Uruąd Gminy

w Mochowie,

Mochowo,

ul. Sicrpccka2,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 07.12.żaV t., godz.14:aa.
2. Zatnarviirjący rnoze podjtlć decvzję w sprawic unie,nzaznienia posiępowania o udzielcnic zarnówienia bez
podania przyczynv.
3. Za tcrmin złożcnia clferty przyjrnu jc się datę i godzinę wpływu oferty do Zarnawiającego.
4. Ofertv złozone po tertninie składania ofert będą niezwlocznie zu,rócone Wyktln;rrt,com.
5. zarnarł,iający nie przelviduje publicznei scsji otlł,arcia ofert.
IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności

1. Na
ż.
3.
4.
5.

{:.

7,

załączonvtn formularzu ofertowyrn, nalezy przedstarłić ccnę ofc.rtoltą brutto za łł,vkonanic
rn itll,u za tntlw ienił.
Wartośćcenolva nalezv podać l,ł. złotych polskich cvfrą - z dokładnościądo drvóch rniejsc po przecinku
przctl

or;rz słournie.

Cena porvinn;r zarvicrać lłlszclkic kosztv zll,iązane 2 y,y|onanicln przedrniotu zarnćlwienia.
Wszclkic rozliczcnia porrriędzv Zamawiającyrn a Wykonavvcą tldbyrvać się będą lłz złotych polskich.
Cena podana przez Wykonawcę za śwtadczoną de*ał+ę/usługę/rebeĘŁł+do+vłanąjest obowiązująca
przez calv okres rłrażnościurnowy i nie będzie podlegała wtrlclrvzacji w okresie jej trwani;r. Zamawiającv
lvvbierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionylTLptzez niego rłvmogoln, o najniższcj ccnic lub
najkorzystniejszvm bilansie ceny i innvch kn teriów ocenv ofcrty.
Zarnar.rriający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet 1yyftonania zarnółvieni.r.

}Jałezłłeść
płatna będzie pe zalęońezeniu realizaeii zadania; dekenanitł pretekełarnege edbioru;

rwpłaty \vynaE]rodzenia zostałv przedstawione łv
Załącznik }Jr 5 do zapvtania.

Szczególowe zasady
Istotnych warunkaclr umo\ĄTl stanowiących

X. Opis kryteriów wyboru ofeńy, wtaz z podaniem znaczel7ia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
'1

.

2.

Zamawiający wybiera najkorzvstniejszą ofertę na podstawie kryteriólv oceny ofert spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
Wybór najkorzystniejszej ofertv zostanie dokonanv rł,edług krvterióu,:

Kryterium

Lp.
1.
2.

sUMA

Liczba punktów {waga)

Cena
Of erowana pre dko śćlaczv

85
15

100

-"tryliczonl, l,v następującv sposób:

W kryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

::::::*

.:

_x85

cena tlferty, badanej

W kryterium ,,Oferowana prędkośćłączy" ocena ofert zostanie dokonana w sposób następującv:
prędkość10 Mb/s (pobieranie)/1NIb/s (wvsvłanie) - 0 pk1
zrviększenic prgdkości o rnin. + 509,; - 5 pkU
zwiększenie prgdkości o min. + 100?; - 10 pkt.
P (punkty)

=

Cena

+

Prędkośćłącza

3. w kazdr.m z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnościądo dłł.óch miejsc po przecinku.
Ą. Punktrl przlr7pąl,r" \ę poszczególnvch krvteriach danej oferty zostaną do sicbic dodane.
5. Zarnalviającv udzieli zarnówienia Wvkonarvcv, którego oferta uzyskała najw,iększąliczbę punktów.
6. Jczcli nie rnozna lł,tbrać oferty najkorzvstniejszej z uwagi nato, że dwie lub więcej ofert przedstartia

taki sarn bilans cenv lub kosztu i innl,ch krvteriów oceny ofert, zamalviający spośród tych ofert w,vbiera
ofertę z najniższą ceną lub najnizszym koszterr1 a jczcli zostały złożoneoferty o takiej sarnej cenie lub
koszcie, Zanawiający \ĄlzvlĄ/a trĄIykonawców, którzy złożvlite oferty, do zlożenia lv terminie
określonvrn pr zez Zaln aw i;rją cc go of cr t d cl da tko wy c h.

7, Wykonawcy,

składając oferty dodatkorte, nie mogą zaofetować cen lub kosztóT,v wvzszvch

ni;,,

zaoferowane w z|ożonvch ofertach

wykluczenia
udztelenia zarnórtienia będą wykluczeni oferenci, którzv są po,1viąz;łni osobclwtl lub kapitałowo
z osobami uportaznionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobol*riązań finansowvch lub z osobatni
XI. Warunki

Z

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przy1otowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy polegającej w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnejlub osobowej,
ż- Posiadaniu co najmniej 10% udzialów lub akcjł
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczegolub zatządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4, Pozostawanie w związkl małzeńskim, w stosulku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznyrn, że moze to budzić
uzasadnione wąĘliwościco do bezstronnościtych osób,
XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu podlegają ofetĘ, których treśćnie odpowiada treści zapytania ofertowe9o otaz ofetĘ, złożone
przez ofercnta niespehiającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
Informacj e o f ormalnościach

1.
2.
3.

Niezwłocznie povlyborze naikorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
lłórzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Zamawiający zawTze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie późńej niż w terminie związania ofertą.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaprzedłoży:
1} aktuałny edpis z łdaśeiwegereiestrł* łrłbz eentrakĘ ewideĘi i ł*errnaeii e działałneśei

\!/ 4. 2) Wykonawca/
Jeżeli

................
którego oferta została wybrana uchyli się od zawatcia umov\T/ Zarnawiający
wybierze kolejną ofertę najkotzystniejszą spośród złożonychofert, bez przeprowadzania ich ponownej

5.
6.

oceny.

Do prowadzonego postępowania nie przysłrg,rją Wykonawcom środkiochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. Jeżeli Wykonawca/ którego
oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umo\Ąryl Zamawialący vvybierze kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środkiochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

ERDZIŁ:

GMlNY

Załaczńkt:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz usług
Istotne warunki umowy

1.
2,
3.
4.
5,

