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Gmina Raciąż 
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2 

NIP 567-17-85-545 
REGON 130378048 

Raciąż, 20.11.2015r. 

 

Dotyczy projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy 

Raciąż’’ nr POIG.08.03.00-14-092/12 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EUR, prowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) 

tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy 

 

na zadanie pod nazwą: 

"Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach realizacji projektu pod 

nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż" 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Gmina Raciąż 

 ul. Kilińskiego 2 

 09-140 Raciąż 

 tel: 23 679-12-80 fax: 23 679-12-75 

 NIP: 567-17-85-545 

 e-mail: wojt@gmina.raciaz.iap.pl 

 www.gmina.raciaz.iap.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część I 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 

27 Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy Raciąż 

w terminie od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi tj., 11.12.2015 r. do 

31.12.2015 r. Wykaz miejsc instalacji Internetu stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości 

świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji. 

 

Część II 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 

177 Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy 

Raciąż w terminie od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi tj., 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wykaz miejsc instalacji Internetu stanowi Załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia 

możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji. 

 

 

mailto:wojt@gmina.raciaz.iap.pl
http://www.gmina.raciaz.iap.pl/
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OPIS WSPÓLNY DLA OBU CZĘŚCI 

 

CPV:  

72318000-7 - usługi przesyłu danych,  

72400000-4 - usługi internetowe,  

72411000-4 - dostawcy usług internetowych (ISP)  

 

Przepustowość dostępu do Internetu w technologii przewodowej i bezprzewodowej musi 

spełniać parametry co najmniej łącza 1 Mb/s downstream i 256 kb/s upstream. Dostęp do 

Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu. Oferowana usługa 

musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych.  

W przypadku łącza bezprzewodowego urządzenia dostępowe muszą posiadać świadectwa 

homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub 

bezprzewodowych wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w 

tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych 

ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Nazwa parametru  Opis wymagań i konfiguracji  

1. Technologia  

Dopuszcza się zastosowanie następujących technologii:  

1) Połączenie bezprzewodowe  

2) Połączenie przewodowe  

2. 
Prędkość przesyłu 

danych  

1) Minimalna prędkość danych pobieranych (downstream) 1 Mb/s  

2) Minimalna prędkość danych wysyłanych (upstream) 256 kb/s  

3) Zastosowanie rozwiązania dającego technologiczną możliwość 

zwiększenia prędkości minimalnej do 4096 kb/s  

3. 
Limit przesyłanych 

danych  
Brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania.  

4. 
Okres świadczenia 

usługi  
24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy  

5. Dostępność usługi  

1) Wykonawca powinien zapewnić dostępność usługi w miesiącu na 

poziomie 99.  

2) W przypadku braku dostępności przedmiotu umowy wynagrodzenie 

miesięczne ulega obniżeniu za okres niedostępności usługi 

proporcjonalnie do czasu niedostępności.  

6. Serwis  

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia 

serwisu na niżej wymienionych warunkach:  

1) Czas usunięcia awarii w sposób zdalny maksymalnie 8 godz. od 

momentu zgłoszenia awarii lub wykrycia przez Dostawcę  

2) W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w sposób 

zdalny ich usunięcie musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia.  
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7. Pozostałe usługi  

1. W przypadku zmiany lokalizacji instalacji łącza Internetowego z 

powodu zmiany miejsca zamieszkania lub składu osobowego 

Beneficjentów ostatecznych z listy podstawowej Wykonawca na 

wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we 

wskazaną przez Zamawiającego lokalizację spośród Beneficjentów 

Ostatecznych z listy rezerwowej. Czynność ta zostanie wykonana 

bezpłatnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zmiana 

lokalizacji dotyczy wyłącznie terenu Gminy Raciąż.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportów co 60 dni z 

aktywności komputerów w sieci.  

8. Certyfikaty  
Wszystkie instalowane urządzenia muszą być dopuszczone do 

stosowania w Polsce.  

 

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: 

  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają ich posiadania.  

Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

telekomunikacyjnej regulowanej przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne - dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Dokumentem tym może być potwierdzona za zgodność z oryginałem 

kserokopia zaświadczenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) lub wydruk ze 

strony internetowej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dokument ten ma 

potwierdzać, że zaewidencjonowana działalność telekomunikacyjna Wykonawcy obejmuje 

min. następujący zakres:  

- dostarczanie sieci telekomunikacyjnej  

- świadczenie usług telekomunikacyjnych  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Wykonawca składa, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, 

że wykonał (zakończył) [chyba, że świadczenie okresowe lub ciągłe] z należytą starannością, co 

najmniej jedną (1) taką usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem 

zamówienia tj: 

1) dla Części I , w zakresie dostarczenia Internetu dla minimum 20 osób w jednym zadaniu 

(w jednej umowie z jednym zamawiającym).  

2) dla Części II, w zakresie dostarczenia Internetu dla minimum 90 osób w jednym zadaniu 

(w jednej umowie z jednym zamawiającym).  

Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody 

potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
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W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 oraz dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie 

lub są wykonywane należycie. 

 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:  

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 4 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 4  

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia: 

CZĘŚĆ I – Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 27 

Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) 

CZĘŚĆ II – Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 177 

Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) 

 

 

IV. OPIS PRZYGOTWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:  

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub faksem.  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest P. Łukasz Grodkiewicz, 

tel. (23)679-12-80 w. 129 w godz. 7:30 - 15:30, e-mail: informatyk@gmina.raciaz.iap.pl 

2. Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Urzędzie Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2, 

09-140 Raciąż, pok. nr 14 (sekretariat) do dnia 27 listopada 2015 r. do godz. 14:00 

Koperta musi byś opisana:  

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: 

"Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach realizacji projektu 

pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż" 

 

Z dopiskiem na którą część zamówienia złożona jest oferta. 

 

4. Kryteria wyboru ofert  

Cena 100 - należy przedstawić cenę brutto za poszczególne części opisanej wyżej usługi. 

Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi. W szczególności 

nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.  

Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru:  

 

Cena brutto wykonawcy z najniższą ceną  

_______________________________     x100  

 

Cena brutto wykonawcy badanego  

mailto:informatyk@gmina.raciaz.iap.pl
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5. Zastrzeżenia  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Raciąż do żadnego określonego działania  

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Gminy Raciąż do akceptacji oferty, 

w całości lub części i nie zobowiązuje Gminy Raciąż do składania wyjaśnień czy powodów 

akceptacji lub odrzucenia oferty.  

Gmina Raciąż nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem  

oferty.  

Gmina Raciąż zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 

ofertowego.  

 

Wójt Gminy Raciąż 

(-) Ryszard Giszczak 


