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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na usługi budowy przyłączy klienckich i budowy sieci
szkieletowej
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53-609 Wrocław

NIP: 8961515962
REGON: 021474635

Wrocław, kwiecień 2014r.

MARENGO IT Sp. z o.o. ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635
str. 1

Dotacje na innowacje
Inwestujemy
w Waszą przyszłość

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 budowy przyłączy klienckich i budowy sieci szkieletowej.
Powyższa sieć funkcjonować będzie w województwie łódzkim na obszarze miejscowości Piotrków Trybunalski.

Oferowana przez Wykonawcę usługa musi uwzględniać następujące wymagania ilościowe:
Materiały/Robocizna
Wykonanie pomiarów światłowodowych
Wykonanie spawów światłowodowych
Wykonanie dokumentacji spawów/pomiarów światłowodowych
Kabel światłowodowy magistralny
Kable światłowodowy kliencki
Przyłącza klienckie
Wykonanie dokumentacji powykonawczej

jednostka miary [mb/sztuki]
6140
3070
3 szt
do 48300
do 52800
do 375
3 szt

Oferowany przez Wykonawcę usługa musi uwzględniać następujące wymagania odnośnie nieprzekraczalnych
terminów prac: rozpoczęcie prac w miesiącu kwietniu 2014 i zakończenie do 30.06.2015 r.
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Prace objęte niniejszym postępowaniem obejmują:
1. Przeprowadzenie niezbędnych wizji technicznych - zgodnie z otrzymanym projektem.
2. Wykonanie

infrastruktury technicznej

FTTH

w

tym: infrastruktury napowietrznej/ziemnej

magistrali

światłowodowej oraz wykonanie następujących robót:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wybudowanie sieci.
Wprowadzenie światłowodu do szaf.
Wprowadzenie światłowodu do przełącznicy.
Zespawanie do przełącznicy.
Wykonanie pomiaru reflektometrycznego co najmniej w 2 oknach 1310 i 1550 mm.
Wykonanie optycznego rozpływu włókien.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zapasów, lokalizacji złączy, lokalizacji słupków
dostępowych sieci światłowodowej i instrukcji eksploatacji.
h) W przypadku instalacji za pomocą kabla ADSS dokonać jej z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu
montażu.
i) Uruchomienie transmisji danych pomiędzy szafami dystrybucyjnymi Zamawiającego.
j) Odtworzenia terenów zielonych lub wykonanie zabruków.
3. Powyższe prace zostaną poprzedzone:
a) Wykonaniem pomiarów geodezyjnych
b) Opracowanie dokumentacji prawnej i zgłoszenie do odpowiednich instytucji wykonania budowy, tj. zajęcie
pasa drogowego, organizacji ruchu - za które opłaty ponosi Zleceniodawca.
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. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a. oświadczenie o wykonaniu robót telekomunikacyjnych (budowy infrastruktury kablowej i ziemnej) za
okres ostatnich 12 miesięcy
3. W postępowaniu dopuszcza
o udzielenie zamówienia.

się

składanie

ofert

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

V. Kary umowne.
Zleceniodawca może nałożyć na Wykonawcę następujące kary :
1. Za każdy dzień opóźnienia realizacji zamówienia 2% wartości zamówienia netto.
2. Za wadliwe wykonanie zlecenia skutkujące koniecznością poniesienie dodatkowych kosztów przez
Wykonawcę 110% tych kosztów.
3. Z powodu odstąpienia Wykonawcy od umowy, za które nie odpowiada Zamawiający – w wysokości 15%
kwoty wynagrodzenia umownego netto.
W przypadku nie wykonanie wymienionych powyżej pomiarów lub dokumentacji, w terminie 7 dni od zakończenia
robót lub wezwania , albo wykonania ich nierzetelnie - Zleceniodawca może odstąpić od umowy. Wykonawca
zobowiązany jest wtedy do bezzwłocznego rozliczenia się z pobranych od Zleceniobiorcy zaliczek oraz pokrycia
ewentualnych kosztów nie wykonanych właściwie pomiarów lub dokumentacji.
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VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Osobą

uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest
tel.: +48 781 088 000

koordynator projektu p. Mirosław Patoła

prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są drogą elektroniczną. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania
należy kierować na MARENGO IT Sp. z o.o. ul. Wagonowa 5-7 53-609 Wrocław z powołaniem się na nazwę
zapytania.

2. W

3. Termin związania ofertą. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu

składania ofert.
4. Opis sposobu przygotowania ofert:

a) 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.
b) 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.
c) Wykonawca powinien wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
5. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przekazać skutecznie w terminie 23.04.2014 r na adres ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław
lub na adres: biuro@marengoit.pl
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
24.04.2014 r. Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą umieszczane na
stronie internetowej Zamawiającego: http://www.marengo.pl
6. Opis sposobu obliczania ceny

a) Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) 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.
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7.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena zamówienia (brutto) za kompleksowe
zamówienia objętego zapytaniem ofertowym

wykonanie

przedmiotu

100% (100 pkt)

1. 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.
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.
VII. Załączniki
Załącznik 1. Formularz ofertowy.
Załącznik 2. Wzór umowy.
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