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Na: dostawę łączy internetowych
projektu pn.,,Wyrównywanie

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
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Boguchwała, dn. 09.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości
szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu"

Gmina Boguchwała
ul. Tkaczowa L34
36-040 Boguchwała

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych Dz.U. z 2ot5 roku 7164. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza

równowartości kwoty 30 tys. euro' Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez

Zamawiającego.

3. Cel projektu:

Utrzymanie trwałości projektu ,,Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" zrealizowanego W ramach Programu operacyjnego
lnnowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 ,,Społeczeństwo informacyjne zwiększanie
innowacyjności gospodarki", działanie 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"'

4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NlE JEST wspótfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.

5. opis przedmiotu zamówienia:

a. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona podłączenia łączy internetowych
dla 298 gospodarstw domowych z terenu Gminy Boguchwała' Miejsca instalacji dostępu do
Internetu i świadczenia usług dostępu do Internetu d|a gospodarstw domowych _ Według
załącznika nr 2, tj' maPY, na których zaznaczona jest lokalizacja śWiadczenia usług dla
BO (czerwone punkty na mapach).
Lista 29B gospodarstw domowych - Beneficjentów ostatecznych tBo) zostanie przekazana
po podpisaniU umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
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b. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne instalacje umożliwiające uruchomienie dostępu
do lnternetu

c. Wykonawca uruchomi urządzenia odbiorcze oraz dokona konfiguracji urządzeń i sprzętu
kom puterowego ko niecznych do korzysta n ia z łącza internetowego.

d. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy dla Bo urządzenia odbiorcze
(punkt styku operatorskiego) wyposażone w zlącze RJ45 przystosowane do współpracy z sieciami LAN
100/1000.,Mb/s, posiadające mozliwość klonowania adresu MAC karty sieciowej podłączonego
komputera klasy PC, posiadające funkcjonalność zdalnej konfiguracji poprzez sieć internetową W
zakresie przekierowania portów wewnętrznej sieci LAN, o parametrach technicznych umożliwiających
korzystanie z usługi dostępu do internetu' Koszt dostarczenia, montażu i konfiguracji tych urządzeń
zostanie wliczony w koszt Uslugi podłączenia do lnternetu dla Bo.

e' Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego dla urządzeń odbiorczych
i usługi dostępu do internetu w formie infolinii we wszystkie dni tygodnia W tym święta w godz': 8:00
- 18:00. Czas reakcji serwisu do 24 godz. od faktu zarejestrowania zgłoszenia. Czas usunięcia awarii
do 48 godz. od zgłoszenia. Zwiększenie limitu czasu usunięcia awarii może nastąpić tylko w
uzasadnionych przypadkach.

f" W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do lnternetu dla 298
gospodarstw domowych przez okres od uruchomienia łączy internetowych, tj. nie później
niż od 01.01 .201.7 r', do 31'.1'2.2017 r., z minimalną gwarancją dostępności łącza SLA na poziomie 95
% w skali roku.

g. Minimalna oczekiwana przepustowość łączy internetowych
- transfer do komputera użytkownika {download) minimum 2 Mb/s,
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 0,5 Mb/s,
- nielirnitowana ilość przesyłanych danych,

h" Cena za świadczenie usługi dostępu do lnternetu musi obejmować wszelkie koszty związane
z razpoczęciem świadczenia usługi, W tym koszty montażu i dzierzawy niezbędnych urządzeń,
ewentualne koszty dzierżawy lącz telefonicznych oraz koszty świadczenia usługi dostępu
do lnternetu, odpowiednio do oferowanego transferu, a także ewentualne koszty opłat za
częstotliwość wykorzystywaną przez infrastrukturę sieci bezprzewodowej. Zamawiający z tytułu
rozpoczęcia świadczenia usług oraz świadczenia usług, za wyjątkiem kosztu ustugi określonego
w ofercie Wykonawcy, nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat.

i" W rarnach zamówienia Wykonawca będzie prowadził bieŹące monitorowanie naruszeń prawa
telekornunikacyjnego i statystyki historyczne obciążenia łącz internetowych dla każdego
z użytkowników, dostępne na żądane zamawiającego.

j. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania W pełnej sprawności technicznej
i funkcjonalnej dostarczonych urządzeń. Serwisowanie urządzeń w lokalizacjach Bo objętych
projektem polegać będzie w szczególności na:
- świadczeniu usług serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych urządzeń sieciowych
niezbędnych dla celów uruchomienia dostępu do lnternetu d|a Bo,
- kontroli i bieżącego monitorowania dostępności łączy internetowych,
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_ świadczenia usług W5parcia technicznego dla poprzez określenie Wydzielonego nr telefonu
serwisowego.
k. Wykonawca dostarcza na Własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej takich samych parametrach,
nie później niż następnego dnia roboczego po zabraniu przez Wykonawcę sprzętu do naprawy.
l. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania pisemnych protokołów napraw oraz przesyłania
skanów dokumentów nie później niż do następnego dnia roboczego'

6. osobą do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia, jest Pan Jarosław Purpura, lnformaĘk w
Urzędzie Miejskim w Boguchwale, tel.: 17 87 55 223, e_mail: j'purpura@um.boguchwala.pl

7. Wymagany termin realizacji zamówienia:. oLaLŻoL7 + 3t.!2.2BL7 r.

8. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty zamowiajqcy będzie się kierował następujqcymi kryteriami i ich zngczeniem:
. cens ofertowa - 90 %

. czas reokcji serwisu - 10 %

Oferty będq oceniane w adniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie kryteriów.
Ofertg wypełniajqca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryteriami, otrzyma maksymalnq
iłość punktów.

Pozostafum Wykonawcom, spełniajqcym Wymogania kryterialne przypisana zostąnie odpowiednio
m n i ej sza liczba p u nktów.

tówwk l+ Liczba ium ll
ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zastąnie dokonanq wg następujqcych zasad:

1. W zakresie kryterium cena ofertowa może uzyskać 9o punktów. ocena punktowa kryterium
dokonqna zostanie zgadnie z formułq:

C,
p = ------ x 90 pkt

Cn

gdzie:

P - ilość punktów dla oferty,

Cn - cenq najniższa,

Cb - ceno oferĘ badanej.

W zgkresie kryterium czas reakcji serwisu cena ofertową może uzyskać 10 punktów. ocena
punktowa kryterium dokonaną zostanie zgodnie z punktacjq:

Czas reakcji da 8 godzin - ilość punktów: 1o
Czas reakcji do 12 godzin - iłość punktów dla oferty: 6
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Czas reakcji do 24 godzin - ilość punktów dla oferty: 0

Gdzie zg czas reakcji rbzumie się czas liczony w godzinach od momentu potwierdzonego
zgłoszenia usterki/awarii do momentu zdalnej lub bezpośredniej interwencji w celu jego
usunięcio. W szczególnaści przez interwencję zdalnq rozumie się nawiqzanie telefonicznego
I u b e'm a i łoweg o ko nta kt u ze zgła szaj qcy m u ste r kę/ awo ri ę u żytkow ni ki em'

9. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają wpis do rejestru

jeżeli ustawy
przedsiębiorców

11.

1)

do

telekomunikacyjnych,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdołnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i fi na nsowej za pewniającej wykona n i e za mówien ia;

10. Płatność: Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych w wysokości 1'/L2 wartości
usługi określonej w ofercie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo
wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

Mie|sce oraz termin składania ofert:

ofertę nałeży sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr L
niniejszego zapytania.

2) Podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu oferenta ofertę nalezy złożyc:
- osobiście, w siedzibie Zamawiającego, Biuro obsługi Klienta, lub
_ przesyłką pocztową {decyduje data wpływu do Zamawiającego), na adres Zamawiającego, Gmina
Boguchwała, u|' Tkaczowa I34, 36-040 Boguchwała,

do dnia 30.09.2016 r. do godz. 12:oo z dopiskiem na kopercie: ,,oferta na dostawę łączy
internetowych w okresie trwałości projektu pn. ,,Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy
Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" _ nie otwierać przed 30.09.2016 r.,
godzina 12"AO.

12. lnformacje o formalnościach:

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą mailową
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.
2) W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi
termin i miejsce zawarcia umowy.

3} Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na Wewnętrznych uregulowaniach
organizacyj nych Zamawiającego.

4) Zarnawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego
bez podania przyczyn.
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5) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.

!.3. Załączniki
1. Załącznik nr L - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Mapy
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego
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