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Główiew, 16.08.2014r.
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Szerokopasmowy Internet w powiecie kaliskim, konińskim,
słupeckim i tureckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej firma Dialeo P.Kałużny
K.Lewandowski s.c. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż: stacji bazowych, masztów, urządzeń
do połączeń radiowych między stacjami bazowymi oraz stacji klienckich.
I.

Zamawiający
Dialeo P.Kałużny K.Lewandowski s.c.
Główiew 28, 62-570 Rychwał
Tel. 669 520 812 lub 669 194 466
e-mail: firma@dialeo.pl

II.

Przedmiot, cel i charakter zamówienia

1. Niniejsze zapytanie ofertowe (dalej w skrócie „zapytanie ofertowe”) składane jest w celu realizacji
projektu pn. „Szerokopasmowy Internet w powiecie kaliskim, konińskim, słupeckim i
tureckim”(dalej w skrócie „projekt”).
Projekt jest dofinansowany w ramach:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki
Działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Nr umowy z WWPE o dofinansowanie projektu: POIG.08.04.00-30-127/13-00
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stacji bazowych, masztów, radiolinii, routera
sieciowego, oraz anten nadawczych w głównym punkcie dystrybucyjnym.

3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego przez Zamawiającego –
zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przy realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE przez podmioty które nie są zobowiązane do
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.
Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz jest
dostępne w siedzibie Zamawiającego pod adresem Główiew 28, 62-570 Rychwał.
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4. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze zapytania powinny odpowiadać wymogom
opisanym w niniejszym zapytaniu, w szczególności powinny zostać złożone (doręczone)
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie oraz zawierać wszystkie wymagane informacje i
to określone w sposób jednoznaczny.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
A. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
1. Router sieciowy:
Router sprzętowy klasy przemysłowej, Procesor min. 1200MHz 8rdzeni, min. 4GB RAM, 12
portów Gigabit Ethernet, obudowa Rack 19” 1U
2. Anteny nadawcze w głównym punkcie dystrybucyjnym:
3szt.
Moduł nadawczy aluminium 5GHz złącze 2 x RP-SMA żeńskie. (aluminiowa obudowa,procesor
min. 550MHz)
3szt.
Antena Sektorowa MiMoaluminium (aluminiowa obudowa)
3. Stacja bazowa:
Typ 1 – 4szt.
Typ 2 – 1szt.
Typ 3 – 1szt.
Typ 4 – 1szt.
Typ 5 – 1szt.
Typ 6 – 5szt.
Typ 7 – 1szt.
Typ 8 – 1szt.
Typ 9 – 1 szt.
Typ 10 – 1szt.
Typ 11 – 3szt.
Specyfikacja poszczególnych typów zestawów określona w Załączniku nr 1, szczegółowa
specyfikacja urządzeń tworzących stację bazową określone w Załączniku nr 3
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4. Radiolinie do połączeń między stacjami bazowymi – 5szt.
Każdy komplet ma składać się z dwóch urządzeń.
Specyfikacja określona w Załączniku nr 3 w pozycji
Radiolinia 13-32GHz PtP
5. Stacja kliencka :
Typ 1 – 200 szt.
Typ 2 – 20 szt.
Specyfikacja typów określona jako Zestaw kliencki 1 dla Typ 1, Zestaw kliencki 2 dla Typ 2 w
Załączniku nr 3
6. Maszt:
Typ 1 - 1szt.
Typ 2 – 2 szt.
Typ 3 – 4szt.
Specyfikacja poszczególnych typów określona w Załączniku nr 2 oraz w Załączniku nr 3 w pozycji
Maszt kratownicowy 1.
B. Inne uwarunkowania
1. Rozliczenia finansowe i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy zamawiającym a Oferentem
określać będzie umowa o realizację przedmiotu zamówienia. Oferent będzie zobowiązany
dołączyć do faktury dokument (protokół) potwierdzający dostawę danej partii urządzeń i usług.
2. Płatności za daną partię dostawy będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Oferenta w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia.
IV.
Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Miejscem realizacji zamówienia jest obszar realizacji projektu(poszczególne miejscowości
wymieniono w Załączniku nr 4 – Formularz ofertowy).
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do końca 2015r.
3. Wszystkie kwestie szczegółowe, zasady współpracy pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
precyzować będzie umowa.
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V.

Wymogi formalne oferty
1. O składanie ofert do niniejszego zapytanie ofertowego mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności
na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez Oferentów.

VI.

Kryteria oceny ofert
1.
2.
3.
4.

Oferta wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie i w wyznaczonym terminie.
Oferta obejmuje pełen zakres przedmiotu postępowania.
Cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu postępowania.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny - 100% cena:
Cena – 100% wagi według wzoru:
Ocena = (Cn/Cb)*100 punktów
gdzie:
Cn – cena netto najtańszej oferty [PLN]
Cb – cena netto badanej oferty [PLN]

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się
wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością
do 2 miejsc po przecinku.
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VII.

Opis przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania. Do oferty powinny zostać dołączone wymagane załączniki nr 5 i 6. Oferta oraz załączniki powinna
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz zostać opatrzona pieczątką firmową, mieć
datę sporządzenia oraz czytelny podpis osoby/osób reprezentujących Oferenta. Oferta powinna także
zawierać termin ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otrzymania
oferty.
VIII.

Sposób i termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email: firma@dialeo.pl,
przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres: Dialeo P.Kałużny K.Lewandowski s.c.,
Główiew 28, 62-570 Rychwał.
Oferty przesłane e-mailem muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany Formularz ofertowy
i załączniki.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
pisemnej.
Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2014r.o godz. 16:00. Oferty złożone lub dostarczone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert.
IX.

Rozstrzygnięcie postępowania

1. Zamawiający powiadomi każdego z Oferentów drogą e-mailową o wyniku postepowania oraz ogłosi
wybór Oferenta na stronie www.dialeo.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania z podaniem
przyczyny.
X.

Inne uwagi

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące informacji
zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się z prośbą do Oferenta
o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty.Zarówno prośba Zamawiającego jak i
odpowiedź Oferenta wymagają zachowania formy pisemnej.
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4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Przemysław Kałużny – współwłaściciel,
Krzysztof Lewandowski - współwłaściciel. Dane kontaktowe – jak w punkcie I.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –Typy stacji bazowych bezprzewodowej sieci szerokopasmowej
Załącznik nr 2 – Typy masztów bezprzewodowej sieci szerokopasmowej
Załącznik nr 3 – Minimalne parametry techniczne
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7 - Mapa geograficznej lokalizacji najważniejszych elementów infrastruktury bezprzewodowej
sieci szerokopasmowej

