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I. Zamawiający 
MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław. 
 
II.  Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

2. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964r Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 

III. Informacje ogólne 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Internet w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach 

działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - 

zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektów budowlanych oraz wykonawczych, w ramach 

powyższego projektu (uzyskanie wszelkich zgód, opracowanie dokumentacji projektowej) składającej się z części 

światłowodowej: węzła internetowego, infrastruktury FTTH (napowietrznej, ziemnej, budynkowej), szkieletu oraz punktów 

dostępowych. Sieć szerokopasmowa funkcjonować będzie w województwie dolnośląskim na obszarze miejscowości powiecie 

wrocławskim, sklasyfikowanych jako „białe plamy" na mapie UKE: 
 
Powiat/Gmina/ Miejscowość: Piotrków Trybunalski 
 
Węzeł internetowy wraz z całą infrastrukturą światłowodową zlokalizowany zostanie w miejscowości Piotrków Trybunalski. 

Zamawiający wytypował już obszary dogodne pod względem technicznym dla zlokalizowania sieci światłowodowej 

szkieletowej, jak również węzła internetowego. 

Trasa linii światłowodowej powinna wykorzystywać w pierwszej kolejności możliwie jak najwięcej istniejącej już infrastruktury 

telekomunikacyjnej, takiej jak kanalizacja teletechniczna Telekomunikacji Polskiej S.A. W przypadku braku możliwości 

wykorzystania  istniejącej infrastruktury, należy założyć wybudowanie nowej kanalizacji teletechnicznej. 

Długość projektowanej trasy (szkieletowej i przyłączy klienckich) powinna wynosić w sumie nie więcej niż 101100 metrów. 

Dla konkretnych odcinków tras zostaną przygotowane projekty budowlane lub wykonawcze w zależności wymogów. 

Poszczególne projektowane odcinki stanowić będą poszczególne etapy prac. 

Jednostka Projektowania zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, w tym w szczególności zgodnie z prawem budowlanym i 

wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z 11.06.2008 r. (MP Nr 48 poz. 433), z należytą starannością, przez 

osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, a zaproponowane materiały  i urządzenia będą dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego. 
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Ponieważ zamówienie będzie realizowane etapami konieczne jest fakturowanie częściowe, gdzie poszczególne faktury 

częściowe dotyczyć będą poszczególnych etapów. 
 
 
Oferowany  przez Wykonawcę projekt musi uwzględniać następujące wymagania ilościowe: 

 

Materiały jednostka miarowa 
[mb/sztuki] 

Kabel światłowodowy magistralny do 48300 
Kabel światłowodowy kliencki do 52800 
Projekt serwerowni 1 
Przyłącza klienckie do 375 

 
Oferowany  przez Wykonawcę projekt musi uwzględniać następujące wymagania odnośnie nieprzekraczalnych 
terminów prac: 

1. Projekt serwerowni – do 30.11.2013 r. 

2. Projekt budowy szkieletu sieci – do 31.05.2014 r. 

3. Projekt przyłączy klienckich – do 31.07.2014 r. 
 
Prace objęte niniejszym postępowaniem obejmują: 

1. Przeprowadzenie niezbędnych wizji technicznych - inwentaryzacja do celów projektowych. 

2. Opracowanie koncepcji przebiegu sieci światłowodowej FTTH na obszarze inwestycji. 

3. Przygotowanie dokumentów formalnych: 

a. przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu, 

b. uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgód (w ofercie należy napisać jakie wg Wykonawcy 
pozwolenia/zgłoszenia są wymagane prawem dla określonego w zamówieniu zakresu prac), a w 
tym: 

i. zakup map i wypisów, 

ii. uzyskanie zgód właścicieli obiektów i działek , 

iii. wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, 

iv. rejestracja inwestycji w odpowiednich organach urzędowych. 

 

Wykonawca przygotuje niezbędna dokumentacje projektową i powykonawcza w minimum 4 egzemplarzach i wersji 

elektronicznej (w formatach edytowalnych Microsoft Office, AutoCad, Corel itp.) 
 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych warunków: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu 

o dokumenty załączone do oferty, wymienione poniżej. 

3. W postępowaniu dopuszcza się składanie ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Nie dopuszcza się składanie przez Wykonawców ofert wariantowych. 
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V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: koordynator projektu p. Mirosław Patoła email: 
miroslaw.patola@marengoit.pl, tel. 781-088-000 

2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są 
drogą elektroniczną. 

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres do korespondencji 
MARENGO IT sp. z o.o. ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław z powołaniem się na nazwę zapytania. 

 

3. Termin związania ofertą. 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

4. Opis sposobu przygotowania ofert: 

• Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i 
załącznikach, z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

• Oferta powinna zawierać sygnowaną akceptację projektu umowy. 

• Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do 
oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 

• Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

• Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem. 

• Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed terminem 
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 
Piotrków Trybunalski". 

• Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego. 
 

• Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowanie przez osobę podpisującą ofertę. 
 

5. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Ofertę należy przesłać w terminie do 14.11.2013 r do godziny 10:00 na adres korespondencyjny  
MARENGO IT sp. z o.o.  ul. Wagonowa 5-7 53-609 Wrocław 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

Otwarcie ofert jest niejawne. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną najpóźniej 15.11.2013. 

Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą umieszczane na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.marengoit.pl 
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6. Opis sposobu obliczania ceny 

• Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

• Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą do określenia ceny jest zakres zamówienia określony w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. Cena musi zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami 

niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym. 

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena zamówienia (brutto) za kompleksowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym – 100%. 
 

Cena – 100 pkt. Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 

Wartość punktowa = 100 x (Cmin / Cb) 

Cmin -najniższa cena spośród złożonych ofert  

Cb -cena oferty badanej. 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt. 
 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w 

zakresie kryteriów określonych powyżej stanowić będzie ocenę końcową. Oferta z największą ilością punktów zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, 

niewspółmiernej do średnich cen rynkowych.  
 
 
Załączniki 

Załącznik 1. Formularz ofertowy. 

Załącznik 2. Wzór umowy. 

 

 


