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Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i 
montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pod 
nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, 
realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Osiek, 23.07.2015 r. 

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 
ul. Wolności 18 
28-221 Osiek 
Tel./Fax: (15) 867 11 04 
Internet: www.bip.osiek.iap.pl, www.ops-osiek.pl   

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

W związku z realizacją przez Gminę Osiek projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na  

świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem 

niezbędnego sprzętu sieciowego. 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Do niniejszego 

postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U.  z 2013 r. poz. 907 t.j.). 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie przez Wykonawcę usługi stałego dostępu do Internetu na rzecz 

Zamawiającego wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu 

pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” na terenie Gminy 

Osiek. 

http://www.bip.osiek.iap.pl/
http://www.ops-osiek.pl/
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie Gminy Osiek  

w terminie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.: 

 dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie Gminy Osiek – 

podłączenie realizowane będzie do routerów/modemów zakupionych i 

zainstalowanych w ramach innego postępowania, o ile wymagania 

dostarczanego przez wykonawcę łącza nie będzie wymuszało zmiany 

niezbędnego osprzętu do realizacji usługi. 

 prędkość – wartości minimalne: 

- download: 2 Mb/s 

- upload: 256 Kb/s 

 dodatkowe warunki:  

- stały dostęp do Internetu – 24/7; 

- brak limitów pobierania i wysyłania; 

- czas usunięcia usterki - do 24 godzin od momentu zgłoszenia 

administratorowi sieci, 

- Wykonawca uruchomi telefon kontaktowy dla użytkowników łącz w sprawie 

usterek, awarii codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15.00. 

 instalacja w miejscu docelowym i uruchomienie połączenia – do 31.08.2015 r. 

 Czas realizacji usługi – 60 miesięcy 

2. Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń do podłączenia Internetu we 

wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Osiek – 30 gospodarstw domowych: 

 dostawa zestawu urządzeń zapewniających podłączenie routera i komputera  

z Internetem - Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do 

skonfigurowania połączenia (urządzenia dostępowe, okablowanie, anteny 

kierunkowe itp.), 

 urządzenia dostępowe muszą posiadać interfejs LAN (Ethernet 10/100, RJ-45), 

 zamawiający wyklucza rozwiązania wymagające ingerencji wewnątrz obudowy 

komputera, 
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 Wykonawca jest zobowiązany w okresie do 31.08.2020 r. do nieodpłatnej 

konfiguracji, naprawy, utrzymania w stanie sprawności bądź w przypadku 

uszkodzenia wymiany urządzeń za pomocą których realizowana jest usługa, 

tak by zapewniona była ciągłość dostępu do internetu, 

 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania łącza, a co za tym idzie 

utrzymanie infrastruktury i urządzeń z nim związanych, 

 z każdej instalacji i konfiguracji Internetu wraz z dostawą i montażem 

urządzeń sieciowych, a także ich ewentualną wymianą, naprawą bądź 

serwisem  konieczne jest sporządzenie protokołu potwierdzającego  

wykonanie czynności. Protokół ten podpisuje Zamawiający i Wykonawca, a 

jego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie, w celu sprawdzenia 

możliwości świadczenia usługi dla zgłoszonych przez Zamawiającego 

lokalizacji.  

Lokalizacje miejsc świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu to tereny miasta 

Osiek oraz sołectw: Suchowola, Mucharzew, Bukowa, Ossala, Pliskowola, Sworoń, 

Szwagrów, Matiaszów. Listę beneficjentów ostatecznych stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

 

Warunki jakie muszą spełniać oferenci/wykonawcy. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za 

mówienia; 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759z późn. zm.). 
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Terminy realizacji zamówienia:  

-  usługa dostępu do Internetu do 31 sierpnia 2020 r. 

-  instalacja i konfiguracja Internetu wraz z dostawą i montażem/wymianą  

niezbędnych urządzeń sieciowych do 31 sierpnia 2015 r. 

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena. 

Forma składania ofert:  

Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

Termin ważności oferty: 14 dni. 

Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2015 r. do godz. 15:00  na adres: 

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 

ul. Wolności 18 

28-221 Osiek 

 

z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” – oferta 

na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem 

niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pn „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” (przesyłka listowna polecona za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć osobiście, liczy się data wpływu). 

 

Wszelkie pytania związane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na 

adres   e-mail: opsosiek@poczta.onet.pl w tytule wpisując: Pytanie dot. oferty  na 

świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Osiek”  do 5 dnia od otrzymania oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez 

podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Osiek  

www.ops-osiek.pl informację o wyborze Wykonawcy. 
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Warunki jakie muszą spełniać oferenci/wykonawcy. 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za 

mówienia; 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy. 

 

                                                                            Zatwierdził dnia 23.07.2015r.  

                                                                                  Magdalena Wilk 
                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy  

                                                                            Społecznej w Osieku 
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Załącznik nr 1 

O F E R T A 

Ja/My niżej podpisany/i............................................................................................ 

z siedzibą:  …........................................................................................................... 

NIP: ……………………..………………,  

REGON:………………………………………….. 

 

składam/y niniejszą ofertę na  świadczenie usługi stałego dostępu do 

Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu 

pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” 

realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

zgodnie z zapytaniem ofertowym ogłoszonym dnia 23.07.2015 r. 
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Wartości cenowe zestawiono w tabeli: 

 
              

Lp.  Przedmiot oferty 
Ilość  

(w szt.) 
Cena jedn. 
(netto w zł.) 

Wartość 
(netto w zł) 

VAT 
(w zł) 

Wartość (brutto 
w zł) 

1 

Instalacja i 
konfiguracja 
internetu wraz z 
dostawą i 
montażem sprzętu 
sieciowego 

30     

2 

Usługa stałego 
dostępu do 
internetu 30 
gospodarstwa 
domowe x 60 
miesięcy 

180     

ŁĄCZNA WARTOŚĆ    

Termin realizacji zamówienia 

- instalacja i konfiguracja internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego – 
do 31.08 2015 r.   

- usługa stałego dostępu do Internetu 1.09. 2015 do 31 sierpień 2020 r.  

Minimalne parametry łącza: download: 2 Mb/s, upload: 256 Kb/s 

Dodatkowe warunki: stały dostęp do Internetu – 24/7, brak limitów pobierania i 
wysyłania, czas usunięcia usterki - do 24 godzin od momentu zgłoszenia 
administratorowi sieci. 

…………………………………………….   ……………………………. 

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby           miejscowość i data uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

Zaoferowana cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera 

wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia świadczonego przez okres i na 

warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu 

przeniesienia majątkowych praw autorskich. 
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Załącznik nr 2 

Umowa nr ………………………………. 

 

zawarta w dniu …….. 2015 r. w Osieku pomiędzy: 

 

Gminą Osiek/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku, 28-221 Osiek ul. Wolności 18  

NIP: 8661256600 REGON: 291162168 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Panią  Magdalenę Wilk – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 

a 

………………………………………………………………. 

NIP……………………….., REGON……..……………….. 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

 Na podstawie zapytania ofertowego z ……………...07.2015 r. Wykonawca na 

potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” 

realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” zobowiązuje się do świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu wraz 

z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego. 

 

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu 

sieciowego w ramach projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Osiek” wynikają z potrzeb Zamawiającego przy realizacji 

Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 

Dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie gminy Osiek  

w terminie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.: 
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 dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych na terenie gminy Osiek – 

podłączenie realizowane będzie do routerów zakupionych i zainstalowanych  

w ramach innego postępowania. 

 prędkość: 

- download: 2 Mb/s 

- upload: 256 Kb/s 

 dodatkowe warunki:  

- stały dostęp do Internetu – 24/7; 

- brak limitów pobierania i wysyłania; 

- czas usunięcia usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia 

administratorowi sieci, 

 instalacja w miejscu docelowym i uruchomienie połączenia – do 31.08.2015 r. 

3. Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń do podłączenia Internetu we 

wskazanych lokalizacjach na terenie gminy Osiek – dla 30 gospodarstw domowych: 

 dostawa zestawu urządzeń zapewniających podłączenie routera i komputera  

z Internetem, 

 Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do skonfigurowania 

połączenia (urządzenia dostępowe, okablowanie, anteny kierunkowe itp.) 

 urządzenia dostępowe muszą posiadać interfejs LAN (Ethernet 10/100, RJ-45), 

 Zamawiający wyklucza rozwiązania wymagające ingerencji wewnątrz 

obudowy komputera, 

 Wykonawca jest zobowiązany w okresie do 31.08.2020 r. do nieodpłatnej 

konfiguracji, naprawy, utrzymania w stanie sprawności bądź w przypadku 

uszkodzenia wymiany urządzeń  za pomocą których realizowana jest usługa, 

tak by zapewniona była ciągłość dostępu do internetu, 

 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania łącza, a co za tym idzie 

utrzymanie infrastruktury i urządzeń z nim związanych, 

 z każdej instalacji i konfiguracji Internetu wraz z dostawą i montażem 

urządzeń sieciowych, a także ich ewentualną wymianą, naprawą bądź 

serwisem  konieczne jest sporządzenie protokołu potwierdzającego  
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wykonanie czynności. Protokół ten podpisuje Zamawiający i Wykonawca, a 

jego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

§ 2 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w łącznej wysokości …………………..PLN netto + 23% VAT 

…………...........PLN brutto 

(słownie:………………………………………………),  

           na co składa się: 

 usługa stałego dostępu do Internetu przez okres 60 miesięcy tj. od 1 

września 2015 r. do 31 sierpnia  2020 r. na kwotę …………………..PLN 

netto + 23% VAT …………..PLN brutto (słownie:………………………………..); 

 instalacja i konfiguracja Internetu wraz z dostawą i montażem urządzeń 

sieciowych na kwotę …………………..PLN netto + 23% VAT …………..PLN 

brutto (słownie:…………………………………...............................……………..). 

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania należności, o której mowa w 

§ 2 ust.1 pkt 2 przelewem na konto Wykonawcy po instalacji i konfiguracji 

Internetu(wykonanie zadania potwierdzone Protokołem Zdawczo-

Odbiorczym – załącznik nr 2) wraz z dostawą i montażem urządzeń 

sieciowych w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.  

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie 

prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych 

odsetek. 

4. Należność, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1rozliczana i wypłacana będzie w 

okresach miesięcznych (1/60 kwoty  za każdy miesiąc świadczenia usług) 

na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

  

 

§ 3 
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1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany:  

 instalacja i konfiguracja Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu 

sieciowego  do dnia 31.08.2015 r.  

 usługa stałego dostępu do internetu  do 30 gospodarstw domowych na terenie  

gminy Osiek do dnia 31 sierpień 2020 r. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania należności przelewem na 

konto Wykonawcy po zrealizowaniu usługi w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie 

prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych 

odsetek. 

4. Usługa stałego dostępu do Internetu rozliczana będzie w okresach 

miesięcznych.  

§ 4 

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 

naliczone w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy powstałe na skutek okoliczności,  

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 1% wartości (za 

każdy dzień opóźnienia) wartości nie zrealizowanej w wyznaczonym terminie 

części umowy,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 2; 

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  w wysokości 2% wartości 

umowy.  

3) Jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 

dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

 

 

 



  

                                                       
 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, program realizowany w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

§ 6 

1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 

nie można byłoby przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

…...................                                                          …................. 
 
 
 

Załączniki do umowy: 
 

1. Załącznik nr 1 - Lista adresów lokalizacji beneficjentów  

                  ostatecznych – odbiorców usługi 

2. Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Lista adresów lokalizacji beneficjentów ostatecznych – odbiorców 
usługi 

 
1  Suchowola 66, 28-221 Osiek, 
2  Suchowola 69, 28-221 Osiek, 
3  Suchowola 107, 28-221 Osiek, 
4  Suchowola 152, 28-221 Osiek, 
5  Mucharzew 1, 28-221 Osiek, 
6  Mucharzew 5, 28-221 Osiek, 
7  Mucharzew 8, 28-221 Osiek, 
8  Mucharzew 53, 28-221 Osiek, 
9  Mucharzew 55, 28-221 Osiek, 
10  Bukowa 11, 28-221 Osiek, 
11  Bukowa 54/2, 28-221 Osiek, 
12  Bukowa 83, 28-221 Osiek, 
13  Bukowa 94, 28-221 Osiek, 
14  Osiek, ul. Grabowiec Południowy 1, 28-221 Osiek, 
15  Ossala13, 28-221 Osiek, 
16  Ossala 26, 28-221 Osiek, 
17  Ossala- Lesisko 16, 28-221 Osiek, 
18  Ossala- Lesisko 25, 28-221 Osiek, 
19  Pliskowola135/4, 28-221 Osiek, 
20 Pliskowola 149, 28-221 Osiek, 
21  Pliskowola 204, 28-221 Osiek, 
22  Pliskowola 227, 28-221 Osiek, 
23  Sworoń 9,28-221 Osiek, 
24  Sworoń 13, 28-221 Osiek, 
25  Sworoń 41, 28-221 Osiek, 
26  Szwagrów 68, 28-221 Osiek, 
27  Szwagrów 85, 28-221 Osiek, 
28  Szwagrów 124, 28-221 Osiek, 
29  Szwagrów 126 C, 28-221 Osiek, 
30  Matiaszów 23, 28-221 Osiek 
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Załącznik nr 2 do umowy 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gminą Osiek/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku,  

28-221 Osiek ul. Wolności 18  

NIP: 8661256600 REGON: 291162168 

 

WYKONAWCA: 

……………………………………………………... 

NIP:………………….., REGON:.………………… 

 Wykonawca na potrzeby realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Osiek” realizowanego w ramach działania 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 

8.„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr 

……………… z dnia ………….…. dokonał instalacji i konfiguracji Internetu wraz z 

dostawą i montażem urządzeń sieciowych: 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………..     

w lokalizacji pod adresem ……………………………………………….. wskazanej 

przez Zamawiającego. 

 Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do wykonanej usługi. 

ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA
 ….......................      …........................... 

                                 BENEFICJENT OSTATECZNY  
 

                                 ….............................................. 


