
    

Zbąszyń, dnia 15.02.2016 r. 

Zamawiający: 

Gimnazjum 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE GZ.230.4.2016 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm)  

w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do sieci Internet. 

Wymagania dotyczące łącza internetowego: 

 

 Wykonawca świadczyć będzie usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

 Medium transmisji: światłowód; 

 Minimalna prędkość pobierania – 50Mb/s; 

 Minimalna prędkość wysyłania – 5Mb/s; 

 publiczny adres IP; 

 Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przy pomocy łączy symetrycznych oraz 

asymetrycznych, przy czym żadna z prędkości nie może być mniejsza od wymaganej; 

 Oferowane łącze nie może posiadać limitu transferu danych; 

 Łącze musi być doprowadzone do urządzeń aktywnych Zamawiającego oraz 

podłączone do nich za pomocą wtyku RJ-45 z wykorzystaniem protokołu 

ethernetowego; 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszelkie urządzenia niezbędne do 

zestawienia połączeń; 

 W ramach oferowanej usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej 

instalacji, konfiguracji oraz utrzymania ww. urządzeń; 

 Wykonawca nie może ograniczać ilości urządzeń mogących korzystać z danego łącza 

przy wykorzystaniu translacji adresów IP na adresy wewnętrzne (translacja odbywać 

się będzie na urządzeniach Zamawiającego); 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości blokowania, czy też ograniczania przez 

Wykonawcę ruchu na jakimkolwiek z portów TCP oraz UDP; 

 Przez przepływność łączy należy rozumieć zdolność danego kanału do przenoszenia 

informacji binarnej, wyrażoną liczbowo określającą ile megabitów danych można 

przesłać w ciągu 1 sekundy przez medium transmisyjne pomiędzy sieciowymi 

urządzeniami brzegowymi Zamawiającego a sieciowymi urządzeniami brzegowymi 

Wykonawcy znajdującymi się na styku sieci Wykonawcy z siecią Internet. 

 

 

3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Uruchomienie usługi nastąpi 

najpóźniej do dnia 01.04.2016 r. 

4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: 
- Cena: waga kryterium 100%,  



    

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania( załącznik nr 1) 

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 
Cena wskazana przez oferenta w ofercie musi: 

a) zawierać wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do usługi (cena brutto); 

b) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

c) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 

wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 29.02.2016 r. do godz. 12:00 na piśmie 

w siedzibie Zamawiającego: Gimnazjum w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń 

faxem pod numer: 68 38 60 785 lub na adres mailowy: gimzbaszyn@wp.pl; 

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie; 

9. Termin związania ofertą: 3 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o zamieszczonych ofertach i wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gimnazjum. 

11. Podpisanie zamówienia/umowy 
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu 

zamówienia. 

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Łukasz Woźny, tel. 68 386 07 85 

15.02.2016 r. 

 

 

 

 

  


