Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Giżycko, 20.08.2014
INM sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 25 lok 2
11-500 Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE
INM sp. z o.o. zawraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej realizacji projektu pn.:
„Budowa sieci szerokopasmowego Internetu światłowodowego FTTH przez INM. Sp. z o.o.”
w ramach działania II.1. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
na podstawie umowy o dofinansowaniu numer POPW.02.01.00-26-002/14-00

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga wybudowania sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii
FTTH, ktróra obejmie zasięgiem miejscowości gmin Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim, Radoszyce
w powiecie koneckim, Łopuszno w powiecie kieleckim o przewidywanej długości 47 880 mterów oraz
podłączenie do tej sieci 1278 użytkowników końcowych.
Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji zamówienia zostały wykonane następujące prace:
1. Prace formalno-prawne związane z projektem:


wykonanie map do celów projektowych – obsługa geodezyjna budowy sieci,



przygotowanie kompetnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej stanowiącej
podstawę do wybudowanie sieci szerokopasmowej i przyłączy abonenckich,



uzyskanie zgód na realizację budowy sieci,

2. Prace budowlane związane z projektem:


budowa punktów styku z Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej w miejscowościach
Gnieździska, Łopuszno, Radoszyce



budowa sieci dystrybucyjnej łączącej miejscowości Małogoszcz, Wrzosówka, Czałczyn,
Czartoszowy, Gnieździska, Jedle, Łopuszno, Marianów, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie,
Jóźwików, Kapałów, Mularzów, Radoska, Radoszyce z wybudowanymi punktami styku,
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budowa sieci dostępowych do budynków jedno i wielorodzinnych na obszarze
miejscowości Małogoszcz, Wrzosówka, Czałczyn, Czartoszowy, Gnieździska, Jedle,
Łopuszno, Marianów, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, Jóźwików, Kapałów, Mularzów,
Radoska, Radoszyce,



podłączenie do sieci użytkowników końcowych, na podstawie osobnych zleceń
zamawiającego,

Szczegółowe założenia projektu wraz z orientacyjnymi mapami przebiegu sieci dysrybucyjnej i
dostępowych oraz lokalizacje punktów styku z siecią SSPW zamawiający udostępnia po przekazaniu
prośby drogą mailową na adres biuro@inm.net.pl
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
prac opisanych w niniejszym zapytaniu.
II. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty spełniające poniższe warunki:


posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności koniecznych do
zrealizowania zamówienia,



posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeni oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,



znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,



nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego,



udzielą gwaranacji na roboty i dostawy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia na
okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,



nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015 roku.
IV. Kryteria oceny złożonych ofert
Zamawiający oceni spełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Przy wyborze wygrywającej oferty spośród dopuszczonych do udziału zamawiający będzie się
kierował kryterium ceny (cena 100%). Sposób oceny ofert:
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C ( cena oferty) = (najniższa cena brutto spośród złożonych ofert) / (cenę brutto oferty badanej) x 100
pkt
W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta, spełniająca warunki formalne i techniczne, przewyższa
kwotę, wynikającą z przewidywanego budżetu projektu, zamawiający może przeprowadzić
dodatkowe negocjacje z wybranymi przez siebie oferentami.
V. Sposób i termin składania ofert
Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres i siedzibę
oferenta oraz kontaktowy numer telefonu, być podpisana przez osobą upoważnioną do
reprezentowania oferenta.
Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres korespondecyjny biura zamawiającego:
INM sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 18 lok. 504
00-052 Warszawa
lub w formie skanów (plików w formacie PDF) mailem na adres:
biuro@inm.net.pl
Termin przyjmowania ofert upływa 28 sierpnia 2014 roku. Zamawiajacy będzie rozpatrywał tylko
oferty, które wpłynęły do niego do końca tego dnia.
Ofernet jest zwiazany ofertą przez okres 30 dni.
VI. Ogłoszenie wyników postępowania
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu
postępowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona poprzez
zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego.
Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników postępowania. Wzór umowy jest dostępny po skierowaniu prośby na adres mailowy:
biuro@inm.net.pl
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VII.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia
zapytania lub uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania
przyczyny i bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.
Ponadto zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
O unieważnieniu postępowania zamawiający pisemnie zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły
oferty.
Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Anna Wojciechowska
Prezes Zarządu
INM sp. z o.o.
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