
 

 

 

 
 
 
 

 

Projekt Likwidacja barier wykluczenia cyfrowemu w Gminie Jastrzębia 
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na Innowacje”        „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 Jastrzębia, dn. 25 września 2014 r. 

Do Wszystkich potencjalnych Wykonawców 

 

Zapytanie ofertowe na instalację, konfigurację i dostarczenie szerokopasmowego Internetu  

dla 100 gospodarstw domowych w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego 

na obszarze Gminy Jastrzębia”  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-lnclusion. 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania 

ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. 

(art.4 pkt 8 ustawy). 

Zamawiający: 

Gmina Jastrzębia 

Jastrzębia 110 

26-631 Jastrzębia 

tel/fax 48 384 05 05 

http://www.jastrzebia.pl 

e-mail: projektyunijne@jastrzebia.pl  

zaprasza do złożenia oferty cenowej 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.41.10.00-4 (Dostawcy usług 

internetowych) 

Przedmiotem zamówienia jest  dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 100 gospodarstwach 

domowych przez okres 14 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia, odpowiednio:  

1) instalacja i konfiguracja Internetu, w terminie do 30.10.2014r,  

2) dostarczenie sygnału internetowego, w terminie  od 1 listopada 2014 r.  do 31 października 2015r.  

 

Wykonawca określa cenę realizacji całego zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto w Formularzu 

ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,  obejmującą kwotę 

podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie jest konieczne w celu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zamówienia, która będzie zawierała 

najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z warunkami określonymi w  niniejszym 

zapytaniu. 

Cena – 100%; 

http://www.jastrzebia.pl/
mailto:projektyunijne@jastrzebia.pl
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 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na Innowacje”        „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:                         

    cena brutto oferty najtańszej 

Cena = ----------------------------------------------------- x 100 pkt. 

    cena brutto oferty ocenianej 

 

Wykonawca winien dołączyć do oferty Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 
 

Licząc na złożenie przez Państwa oferty cenowej za wykonanie przedmiotowego zamówienia 

prosimy o  jej złożenie w jeden z następujących sposobów: 

 przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 

(decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) 

 dostarczyć osobiście do zamawiającego 

 przesłać na adres e-mail: projektyunijne@jastrzebia.pl (skan oferty podpisany przez 

osobę upoważnioną) 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 01 października 2014 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina 

wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:  
INSTALACJA, KONFIGURACJA I DOSTARCZENIE SZEROKOPASMOWEGO 

INTERNETU DLA 100 GOSPODARSTW DOMOWYCH w ramach projektu:  

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Jastrzębia”  

 

 
Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela Pan Michał Obrzydziński  

Tel.: 606-251-171 

Z poważaniem 

 

Kierownik projektu 

Elżbieta Pietruszewska 

 

 

 

Załącznik: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Wykaz lokalizacji, 

3) Formularz Ofertowy, 

4) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

umowy. 

 

 

mailto:projektyunijne@jastrzebia.pl


 

 

 

 
 
 
 

 

Projekt Likwidacja barier wykluczenia cyfrowemu w Gminie Jastrzębia 
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na Innowacje”        „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 Załącznik nr 1  
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: instalację, konfigurację oraz dostarczanie sygnału internetowego  

w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca powinien dysponować lub być w stanie wybudować odpowiednią infrastrukturę 

teletransmisyjną zapewniającą szybkie i sprawne uruchomienie usługi. Wybór technologii dostarczanie 

usługi leży w gestii Wykonawcy. 

3. Wykonawca dokona aktywacji łączy internetowych oraz zapewni dostęp do sieci Internet 24 godziny  

na dobę  7 dni w tygodniu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza długotrwałego pogorszenia paramentów transmisji,  przy połączeniu z 

siecią Internet  z wyjątkiem działania sił wyższych. Pogorszenia parametrów mogą być chwilowe 

wynikające  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5. Wykonawca wykona instalację i konfigurację Internetu, do dnia 30.10.2014r  Potwierdzeniem 

wykonania instalacji i konfiguracji będzie końcowy protokół odbioru . 

6. Wykonawca będzie dostarczał sygnał internetowy w terminie  od 1 listopada 2014 r. do 31 października  

2015r. Potwierdzeniem dostarczenia sygnału internetowego będzie faktura VAT. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie realizacji umowy będzie 

zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Zamawiający oraz użytkownicy końcowi nie będą podpisywali żadnych dodatkowych umów 

gwarantujących poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. od  01 listopada 2014r. do 31 

października 2015 r. 

9. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, 

terenowymi 

 i realizacyjnymi obszaru Gminy Jastrzębia i uwzględni je w wynagrodzeniu. 

10. Wykonawca winien dokonać awizacji instalacji i konfiguracji przedmiotu umowy z co najmniej 3 

dniowym wyprzedzeniem faksem lub mailem do wiadomości Zamawiającego. 

11. Podstawowe regulacje realizacji całego przedmiotu zamówienia zawarte są w istotnych dla stron 

postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy, sporządzonej przez 

Zamawiającego, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
Wymagania dla dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Jastrzębia, 

odpowiednio w zakresie: 

1) Parametrów technicznych:  

a. stały dostęp do sieci Internet, 

b. transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1 Mb/s,  

c. transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbit/s, 

d. brak limitu transferu danych (zarówno pobieranych jak i wysyłanych). 

2) Gwarancji: 

a. Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo,  

co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć 

możliwość korzystania z Internetu. 

b. Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza 

Wykonawca, 

c. Zamawiający wyklucza rozwiązania oparte na kartach rozszerzeń montowanych wewnątrz 

obudowy komputera. Urządzenia dostępowe muszą być wyposażone w interfejs USB lub 

ETHERNET (RJ-45) umożliwiający podłączenie do komputera bez integracji  

w komputer. 

d. Urządzenia dodatkowe, muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania 

sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera 

lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45) lub USB, 

e. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z instalacją i konfiguracją usługi.  
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 f. W razie awarii Wykonawca przyjmie każde zgłoszenie w godzinach 9.00 - 20.00. Czas 

usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego (telefonicznie, mailem).  

W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w sposób zdalny ich usunięcie 

musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia 

tego okresu o czas naprawy urządzeń na które udzielona jest gwarancja producenta), 

g. Wymiana uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze internetowe  

z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na koszt własny. Czas realizacji 5 dni 

roboczych od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy (z możliwością 

przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja 

producenta) 

h. Koszty serwisu (w tym nieuzasadnione wezwania serwisu) są wliczone w opłatę 

abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. Wykonawca realizuje serwis 

od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., 

i. Z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie 

usługi podpisany przez użytkownika końcowego i Wykonawcę. W przypadku  

gdy naprawa wykonywana jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga podpisu 

użytkownika końcowego,  

j. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne funkcjonowanie sygnału. 

 

3) Innym: 

a. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zaleca się dokonanie wizji lokalnej warunków technicznych 

w miejscach zamieszkania użytkownika końcowego, 

b. Techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,  

c. Montaż fizyczny wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału 

internetowego  (okablowanie, korytka, urządzenia aktywne, montaż w pomieszczeniach, 

montaż w punktach dystrybucyjnych, itd.), 

d. Konfiguracja łącza (uruchomienie sygnału), 

e. Koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 

f. Gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez 

Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Jastrzębia,  

w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy 

końcowego. Przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne 

świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi. Zamawiający zakłada nie 

więcej jak 30% zmian lokalizacji. 
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Załącznik nr 2 

 

Lokalizacje instalacji, konfiguracji i dostarczenia sygnału internetowego 

 

Lp. 
Miejscowość Ilość gospodarstw 

1.  
Bartodzieje 3 

2.  
Brody  3 

3.  
Dąbrowa Jastrzębska 6 

4.  
Dąbrowa Kozłowska 5 

5.  
Goryń 10 

6.  
Jastrzębia  15 

7.  
Kolonia Lesiów 5 

8.  
Kozłów 8 

9.  
Lesiów 8 

10.  
Lewaszówka 4 

11.  
Mąkosy Nowe  2 

12.  
Mąkosy Stare 4 

13.  
Olszowa 1 

14.  
Owadów 12 

15.  
Wojciechów 1 

16.  
Wola Goryńska 7 

17.  
Wola Owadowska  2 

18.  
Wolska Dąbrowa  2 

19.  
Wólka Lesiowska 2 
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Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca ……................................................................................................................................................. 

 

z siedzibą:           ....................................................................................................... ............................................ 

 

NIP: .………………………………..……………..  Regon…………………………………...............………. 

 

Numer rachunku bankowego………………………………………………………………………….……..…. 

 

Tel………………………, fax……………………………… e-mail: ................................................................. 

 

INSTALACJA, KONFIGURACJA I DOSTARCZENIE SZEROKOPASMOWEGO 

INTERNETU DLA 100 GOSPODARSTW DOMOWYCH w ramach projektu: „Likwidacja 

barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Jastrzębia”  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-lnclusion. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz 

z załącznikami do niego w cenie ryczałtowej:  

 

Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

………………. zł 

 

(słownie ………………………… 

……………………………………. 

……………………………………) 

………………. zł 

 

(słownie ………………………… 

……………………………………. 

……………………………………) 

………………. zł 

 

(słownie ………………………… 

……………………………………. 

……………………………………) 

 

Zaoferowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji przedstawionej w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa pozycji Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5=3+4 

1 Dostarczenie Internetu do 100 

gospodarstw domowych,  przez okres 

12 miesięcy (od 01.11.2014r. do 

31.10.2015r.) – skalkulowany w 

oparciu o oferowaną cenę jednostkową 

netto (w zł)  miesięcznie za jedno łącze 

internetowe (należy wyszczególnić 

wszystkie oferowane łącza 

internetowe, np. kablowe, radiowe, 

mobilne, itp.): 

- cena jednostkowa za jedno łącze 

………………………………….** 

……* zł - ilość łączy ……* 

- cena jednostkowa za jedno łącze 

………………………………….**  
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 ……* zł - ilość łączy ……*, itd. 

*w wykropkowane miejsce należy wstawić odpowiednio: 

- oferowaną miesięczną cenę jednostkową netto za jedno łącze internetowe, 

- ilość łączy kablowych,  radiowych lub mobilnych. 

**należy uzupełnić rodzaj łącza internetowego, np. kablowe, radiowe, mobilne, itp.   

1) Prace będące przedmiotem zamówienia wykonamy
1
: 

a) w 100% siłami własnymi, 

b) przy pomocy podwykonawcy/-ów (w wymaganym przez Zamawiającego terminie przedstawimy 

umowę zawartą z podwykonawcą do akceptacji przez Zam.) :  

w zakresie .................................... ............................................................................. ............ 

2) Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz sposób zgodny z warunkami/ parametrami 

technicznymi i organizacyjnymi, określonymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów 

finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  dla beneficjentów 

i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, Warszawa, kwiecień 2014”. 

 

 ………......................................................

.. 

 (podpis upoważnionego przedstawiciela 

 Wykonawcy wraz z pieczątką imienną) 

 

 

...................................... ............................................... 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 skreślić niewłaściwe; uzupełnić w przypadku podwykonawstwa 
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Załącznik nr 4 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

 

1.  Wymagany termin realizacji zamówienia, odpowiednio: 

 

1) instalacja i konfiguracja Internetu, w terminie do 31.10.2014r,  

2) dostarczenie sygnału internetowego, w terminie  od 1 listopada 2014 r.  do 31 października 2015r.  

 

2. Warunki płatności: 

 

1) Płatność za dostarczenie sygnału internetowego będzie regulowana cyklicznie, w okresach miesięcznych,  

w oparciu o wystawioną fakturę VAT, 

2) Termin płatności za dostarczenie sygnału internetowego wynosi do 30 dni od daty poprawnego wystawienia 

faktury VAT. 

 

3. Kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji  przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 

za wykonanie całości przedmiotu umowy, , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia 

określonego, jako termin realizacji instalacji i konfiguracji przedmiotu umowy, do dnia jego 

faktycznego  zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego kompletnej 

instalacji i konfiguracji Internetu; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym instalacji i konfiguracji 

Internetu ,  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości przedmiotu 

umowy,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data 

usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikających z  ust. 1 pkt. 1 ) 

niniejszego punktu;  

3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji,  w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

4) za opóźnienie w usuwaniu awarii dostarczanego sygnału internetowego, w stosunku do czasu 

określonego w zapytaniu ofertowym, w wysokości 5% wynagrodzenia za dostarczenie Internetu, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad,   

5) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Zamawiający,  w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, za wykonanie całości przedmiotu 

umowy, 

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu opóźnienia w realizacji 

instalacji, konfiguracji i dostarczenia Internetu przekraczającego 7 dni, licząc od dnia określonego, jako 

termin realizacji dostawy  - w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto, za wykonanie całości 

przedmiotu umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wynikających z  ust. 1 lit. a) 

niniejszego punktu. 

2. Kary, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania 

zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi, stanowiącej przedmiot 

niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne wynagrodzenie 

Wykonawcy pozostającego w dyspozycji Zamawiającego. 
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 6. Niniejsze zapisy obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 
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 Załącznik nr 5 

 

 

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 DLA 

BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU 

 

Warszawa, kwiecień 2014 

 

 

 

 

 

 


