Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Zalesie Wielkie, 17-12-2012
Zapytanie Ofertowe 002/150/11/2012
I.

INORMACJE OGÓLNE
1. W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w
gminach Pogorzela i Kobylin” o numerze umowy POIG.08.04.00-30-150/11w ramach
działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się
do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu sprzętu do budowy
infrastruktury serwerowej wraz z zasilaniem awaryjnym.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, stosownie do §11 ust. 3
umowy o dofinansowanie.
2. Nazwa i adres Zamawiającego
WietNet Marcin Wietecha
Zalesie Wielkie 23, 63-740 Kobylin
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
1. Zapytanie ofertowe na zakup infrastruktury radiowej

Minimalne wymagania:
- oferowane urządzenie posiada pozytywne referencje na rynku szerokopasmowego
Internetu,
- agregatu prądotwórczego: (Napięcie: 230/400 V; Moc: 10.5kVA; rozruch:
elektryczny, automatyczny; stabilizacja napięcia AVR;rodzaj paliwa: olej napędowy)
zgodnie z zasadami konkurencyjności sporządzone w związku z realizacją projektu „Budowa
sieci szerokopasmowego Internetu w gminach Pogorzela i Kobylin” oferującej
szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Jeżeli oferowany przez Państwa sprzęt spełnia minimalne wymagania, w
formularzuofertowym proszę zaznaczyć w pozycji: KRYTERIUM DOSTĘPU odpowiednio
TAK/NIE
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2. Przedmiot zamówienia
LP
Nazwa sprzęt
1 Agregat prądotwórczy
Wyposażenie serwerowni (klimatyzacja, switch 24 porty,
2
patchpanel)
3 Kabel skrętka cat 5-1m
III.

Ilość sztuk
1
1
1500

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pozycja nr 1 i 3 zamówienia powinna zostać wykonane do 30 kwietnia 2013 roku.
Pozycja nr 2 zamówienia powinna zostać wykonane do 31 lutego 2013 roku.
IV.

WARUNKI UZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawynakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobamizdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.Niezalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
5. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem oudzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
6. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów oodpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kar.
V.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium: cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:
C(cena oferty) = (najniższa cena brutto spośród złożonych ofert) /(cenę brutto oferty badanej)
x 100
Nie ma możliwości składania ofert częściowych.
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VI.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg Wzoru – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz ofertowy stanowiący
załącznik nr 1 doniniejszego zapytania oraz oświadczenie Oferenta. Wszystkie pola
muszą być wypełnione.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą, faxem, e-mailem (skan) lub złożyć
osobiście do dnia 6 stycznia 2013r. na adres:
WietNet Marcin Wietecha
Zalesie Wielkie 23, 63-740 Kobylin
fax: +48 65 548 27 23
admin@zalesie.net
O ważności składanej oferty decyduje data wpływu oferty do biura.
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

VIII.

1. Nabywca sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej
oferty.
2. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o
wyborzenajkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w
siedzibieZamawiającego.
IX.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Nabywca odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert,
3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy
cena ofertybędzie niższa minimum o 15% od kwoty, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowaniezamówienia).
X.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nabywca unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którąNabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone
jest wadąuniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 001/150/11/2012
DOTYCZĄCEGO ZAKUPU SPRZĘTU DO BUDOWY INFRASTRUKTURY RADIOWEJ.
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA
Załącznik nr 3 – PROTOKÓŁ ODBIORU
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