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Choszczno, dnia 02.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 202/01/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii
światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego”, na obszarze POPC 1.1: POPC01_321257, w ramach Działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zaprojektowanie i budowa sieci teleinformatycznej magistralnej oraz abonenckiej przy zastosowaniu technologii
mikrorurek wraz z potrzebnym materiałem i sprzętem do realizacji projektu pt. „Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego”
Założenia budowy sieci są dostępne w Koncepcji Technicznej Przedmiotu zamówienia oraz w pozostałych załącznikach
stanowiącej załącznik do postępowania. Załączniki te są udostępniane na życzenie Oferenta po przesłaniu zapytania na
adres: popc@e-cho.pl i spełnieniu wymagań z pkt XIII niniejszego zapytania.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie na terenie powiatu drawskiego w ujętym obszarze POPC numer 321257,
bazując na technologii Fiber To The Home (FTTH) i obejmować będzie zasięgiem:
- 1366 gospodarstw domowych (punkty HP),
które to gospodarstwa domowe oraz jednostki publiczne zostały szczegółowo wymienione w Załączniku nr 7 do
Zapytania ofertowego
Zakres prac, do jakich zobowiązany będzie Wykonawca, obejmuje w szczególności:
- przygotowanie kompletnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji projektowej i wykonawczej (projektów
budowlanych, projektów wykonawczych) w standardzie określonym w Załącznikach nr 5 do Zapytania ofertowego,
- budowę infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Po zakończeniu całości prac, Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację potwierdzającą odbiór prowadzonych
prac (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
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Formuła realizacji projektu zawiera się w podejściu „Zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym wszystkie wartości (w
szczególności długość linii telekomunikacyjnych, ilość i umiejscowienie węzłów) przedstawione w niniejszym zapytaniu
oraz załącznikach mogą ulec zmianie na etapie projektowania. Istotnym celem realizacji projektu jest objęcie
zasięgiem sieci światłowodowej zadeklarowanych w koncepcji technicznej ilości punktów adresowych (gospodarstw
domowych oraz jednostek publicznych).

II. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga spełnienia przez Oferenta następujących warunków udziału w postepowaniu:
1. Warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał (zrealizował) co najmniej jedna robotę
budowlaną, która była zlecona bezpośrednio przez inwestora (np. na zasadzie generalnego wykonawstwa), a
która to robota polegała na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej (przez co należy rozumieć: budowę
kanalizacji teletechnicznej oraz mikrokanalizacji, budowę i uruchomienie kablowych szerokopasmowych sieci
dystrybucyjnych łącznie z sieciami dostępowymi w technologii FTTH, dostawę materiałów, dostawę urządzeń
aktywnych, wykonanie dokumentacji powykonawczej) w technologii FTTH o następującym zakresie:
a) Wartość roboty budowlanej wynosi co najmniej 5 000 000,00zł netto (słownie: pięć milionów złotych), oraz
b) Liczba HP w zabudowie jednorodzinnej (budynki jednorodzinne to budynki do 4 HP) wynosi co najmniej 1200
sztuk (słownie jeden tysiąc dwieście sztuk). Przez pojęcie HP rozumiemy - liczba przyłączonych gospodarstw
domowych – za przyłączone gospodarstwo domowe uznaje się:
a. Gospodarstwo domowe, którego przyłączenie nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki,
na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych
innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód innych
podmiotów albo gospodarstwo domowe, w którym wybudowano gniazdo abonenckie – w
przypadku zabudowy jednorodzinnej, lub
b. Gospodarstwo domowe, którego przyłączenie nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych
prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się to gospodarstwo domowe
albo gospodarstwo domowe, w którym wybudowano gniazdo abonenckie – w przypadku zabudowy
wielorodzinnej
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Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz robót budowlanych (polegających na budowie
infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii FTTH) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Zapytania
ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych robót budowlanych, z których
będzie jednoznacznie wynikać ich wartość, przedmiot, zakres obejmujący budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w
technologii FTTH (w tym liczba HP), data wykonania, wskazanie inwestora. W razie konieczności, szczególnie gdy
wykaz lub dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
2. Warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) posiadanie środków finansowych lub dysponowanie zdolnością kredytową Oferenta w wysokości co najmniej
4 000 000,00zł (słownie: cztery miliony złotych)
b) ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych)
Na potwierdzenie spełnienia warunku w pkt 2 a) Oferent przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 4 000 000,00zł (słownie: cztery miliony
złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie spełnienia
tego warunku możliwe jest poprzez informację pochodzącą z więcej niż jednego banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek
Na potwierdzenie spełnienia warunku w pkt. 2 b) Oferent przedstawi polisę wraz z dowodem zapłaty składki, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00zł (słownie:
jeden milion złotych)
3. Warunek w zakresie gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na co najmniej 36 miesięcy na przedmiot zamówienia

III. Informacja o włączeniach podmiotowych
Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
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imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a
Oferentem, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli,
 pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.

IV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały szczegółowo określone we
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2

V. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia zbierania
procedury, uznania, że procedura nie dała rezultatu, bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych i
finansowych z tego wynikających.

VI. Prawo do wykluczenia oferty z oceny
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty, nie spełniającej któregokolwiek z
warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 oraz
załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedna ofertę.
3. Cenę oferty 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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4. Oferta powinna zostać złożona na drukach udostępnionych przez Zamawiającego.
5. Ofertę należy w komplecie złożyć wraz ze wszystkimi wymagalnymi załącznikami:
a) załącznik nr 1 - formularz ofertowy
b) załącznik nr 2 – zaakceptowany wzór umowy
c) załącznik nr 3 – formularz oświadczenia Wykonawcy
d) załącznik nr 4 - formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
e) załącznik nr 6 – skrócony kosztorys oferty
f) załącznik nr 8 – wykaz robót wraz z referencjami
g) załącznik nr 9 – wykaz adresów do podłączenia uwzględnionych w złożonej ofercie

VIII. Kryteria wyboru oferty, oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji i warunki wyboru oferty
Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:
1. cena – 50% wagi, wg wzoru:
Ocena = Zn / Zo x 50 punktów
Gdzie:
Zn = cena brutto najtańszej oferty w PLN
Zo – cena brutto badanej oferty w PLN
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając
ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Cena ofertowa to wartość brutto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość
przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały okres trwania umowy.
Cena oferowana powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferowana powinna obejmować wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty związane z
realizacją Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności:
- koszty wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym środowiskowych, lokalizacyjnych i
budowlanych, koniecznych do realizacji i użytkowania Przedmiotu Zamówienia,
- koszty pracy sprzętu,
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- koszty pracowników,
- koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
2. doświadczenie – 50% wagi, wg wzoru:
Ocena = (D1o / D1n x 25 punktów) + (D2o / D2n x 25 punktów)
Gdzie:
D1o – liczba HP wskazana w badanej ofercie (szt.)
D1n – liczba HP oferenta z największym doświadczeniem w tym zakresie (szt.)
D2o – wartość roboty/robót budowlanych wskazana w badanej ofercie (PLN)
D2n – wartość roboty/robót budowlanych oferenta z największym doświadczeniem w tym zakresie (PLN)
Do kryterium doświadczenia będą brane pod uwagę jedynie roboty, które:
a) spełniają wszystkie warunki wskazane w pkt. II ust. 1 – Warunek udziału w postepowaniu w zakresie
posiadania wiedzy i doświadczenia.
W przypadku gdy najlepsza oferta, spełniająca warunki udziału w postepowaniu, przewyższa kwotę, wynikającą z
budżetu projektu przewidzianego na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje
cenowe.

IX. Wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 150.000 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)

pieniądzu;

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:
45835900050033086220000001
z dopiskiem: „wadium w postępowaniu w sprawie zapytania ofertowego nr 202/01/2017".
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku
bankowym Zamawiającego. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
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5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 2 lit. b-d, do oferty należy dołączyć oryginał
dokumentu.
6. Z postępowania wyklucza się oferentów, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.
7. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, iż na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa
wypłata.
8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
9. Zamawiający zwraca wadium oferentom w ciągu 7 dni od daty opublikowania wyników postępowania lub w ciągu 7
dni od daty podpisania umowy w przypadku kiedy Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem punktu 11.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy.
12. Od wpłaconego wadium nie przysługują odsetki.

X. Sposób złożenia ofert:
1. W formie elektronicznej na adres e-mail: popc@e-cho.pl
2. W formie tradycyjnej w biurze firmy w Choszcznie ul. Rynek 2 w godzinach od 9:00 do 17:00
3. Za pomocą poczty lub kuriera w biurze firmy w Choszcznie przy ul. Rynek 2

XI. Osobą upoważnioną do kontaktów sprawie jest:
Seweryn Szymczak , telefon 505002424 , e-mail seweryn@e-cho.pl

XII. Termin składania ofert:
1. Termin składania ofert mija dnia 16.01.2017r. o godz. 17:00
2. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany powyżej adres.
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XIII. Pozostałe formalności:
1. Zamawiający i Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są do podpisania
Umowy w sprawie Zamówienia w terminie 10 (dziesięć) dni roboczych licząc od dnia opublikowania informacji o
wyniku postępowania. Miejscem podpisania Umowy jest siedziba Zamawiającego.
2. W przypadku odmowy podpisania umowy lub wycofania się z postępowania Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, za obowiązującą ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyskała kolejną najwyższą
liczbę punktów. Jednocześnie Wykonawcę, który odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia lub wycofał się z
postępowania po złożeniu oferty – wyklucza się ze wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia, prowadzących
przez Zamawiającego na okres 1 (jeden) roku.
3. Całość zakresu zadań i obowiązków Wykonawcy zawierają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego
oznaczone numerami od 1 do 9. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca zobowiązany jest do
wystąpienia do Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej popc@e-cho.pl o ich
udostępnienie. Udostępnienie załączników, oznaczonych numerami od 1 do 7 nastąpi niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 2 (dwa) dni roboczych od przedstawienia Zamawiającemu podpisanej umowy o zachowaniu
poufności według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dla przyjęcia spełnienia warunku przedstawienia podpisanej umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający dopuszcza
przesłanie przez Wykonawcę jednostronnie podpisanej przez niego umowy o zachowaniu poufności w formie skanu na
adres poczty elektronicznej Zamawiającego: popc_konkurs@oxynet.pl. W następstwie rzeczy Wykonawca
maksymalnie do dwóch dni roboczych (licząc od momentu wysłania skanu umowy o zachowaniu poufności) dostarczy
Zamawiającemu oryginały podpisanych jednostronnie umów o zachowaniu poufności, a Zamawiający po ich
kontrasygnacie niezwłocznie dostarczy jeden egzemplarz Wykonawcy.

Niniejsze Zapytanie ofertowe opublikowano w Bazie konkurencyjności dla projektów realizowanych po dniu 4 stycznia
2016 r.
Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych oferentów oraz zamieszczono na stronie WWW firmy
www.e-cho.pl, jak również w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym pod adresem Choszczno, ul. Rynek 2
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Formularz oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3
4. Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4
5. Koncepcja Techniczna Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5
6. Skrócony kosztorys - załącznik nr 6
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7.
8.
9.
10.

Lista adresów ujętych w Koncepcji Technicznej Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 7
Wykaz robót – załącznik nr 8
Wykaz adresów do podłączenia uwzględnionych w złożonej ofercie – załącznik nr 9
Umowa o zachowaniu poufności – załącznik nr 10
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