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Gródek nad Dunajcem, dnia 09.12.2019r. 

Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu/strona internetowa 
www.gminagrodek.pl      
 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn.: 

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych miejsc dostępowych  
na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 133 miejsc 

dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przez okres 24 m-cy (od 1 stycznia 2020r. 
do 31 grudnia 2021r.).  

1.2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie 
osprzętu sieciowego niezbędnego do świadczenia usługi dostępowej. 

1.3. Punktu dostępowe obejmują: 
a. 1 punkt dostępowego dla 3 komputerów przenośnych (laptopy) - punkt dostępowy 

(router) w Urzędzie Gminy 
b. 8 punktów dostępowych w jednostkach podległych (router w budynkach szkół) 
c. 124 gospodarstwa domowe (komputery stacjonarne posiadają karty sieciowe 

Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ45).  
1.4. Do wyceny należy przyjąć łącznie 1596 jednostek rozliczeniowych (124 gosp. dom. X 12 m-cy + (8+1) 

jedn. podl. x 12 m-cy = 1596 jednostek rozliczeniowych) 
1.5. Podana ilość jednostek służy jedynie określeniu ilości jednostek niezbędnej do ustalenia 

wartości przedmiotu zamówienia i porównywalności złożonych ofert. Faktyczna ilość jednostek 
może ulec zmniejszeniu. W tej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za 
faktyczną ilość zrealizowanych jednostek (iloczynu liczby punktów dostępowych oraz liczby 
miesięcy świadczenia usługi dostępu do Internetu).  

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres świadczenia wykonawcy) został określony w 
załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.  
 

2. Wymagany termin realizacji umowy: 12 m-cy (01.01.2020r. do 31.12.2020r.). 
 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
3.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 100% 

4. Sposób oceny ofert:   
4.1. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie 

obliczona wg następującej formuły:  
Kc = Cn / Cb x 100  
gdzie:  
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,  
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),  
Cb - cena brutto oferty badanej.  

4.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów 
spośród złożonych i nieodrzuconych ofert obliczonych zgodnie z formułą określoną w pkt 4.1.  

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia; 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
6.1. W cenę należy wliczyć: 

a. Wartość usługi określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 
b. Wszystkie koszty wykonawcy, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, będącej 

przedmiotem zaproszenia; 
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c. Obowiązujący podatek od towarów i usług. 
6.2. Cena ofertowa obejmuje zapewnienie dostępu do sieci Internet dla parametrów minimalnych 

zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie. Rozliczenie na etapie realizacji umowy 
następować będzie zgodnie z § 4 projektu umowy.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
7.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r., do godz. 09.00. w zaklejonej 

kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad 
Dunajcem 54,  Dziennik Podawczy , pok. nr 3 w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.  

7.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz 
napis: 
Oferta cenowa na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wskazanych 
miejsc dostępowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem”, NR SPRAWY: 
IZP.272.1.245.2019” 

7.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 
zleceniobiorcy bez otwierania. 

7.4. Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: przetargi@gminagrodek.pl  (skan oferty). 

7.5. Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy niezwłocznie potwierdzić 
pisemnie przesyłając oryginał oferty na adres Zamawiającego 

7.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem upływu jej składania. 

7.7. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

7.8. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez 
osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem 
z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo 
do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 
 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 
8.1. Otwarcie złożonych oferty cenowych nastąpi w dniu 16.12.2019r.. o godz. 09:15 w siedzibie 

zamawiającego w  (j.w.) 
8.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 

a. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych – Renata Rybska, pokój 5c, telefon: /018/ 
440-10-35 w.34,  

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma 
podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).  

10. Wzór umowy. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

         /-/ mgr inż. Józef Tobiasz  
................................................................... 

    

                                                                                      

W załączeniu:   

1. Wzór oferty 
2. Wzór umowy 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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