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Choszczno, 06.05.2013 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 101/05/2013
W związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno i Recz
szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH", który otrzymał
dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej
mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracamy się z prośbą o
złożenie oferty, w odpowiedzi na poniższe zapytanie.
Zamawiający:
1. Zamawiającym niniejszym zapytaniu jest:
E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 4
2. Adres do korespondencji:
E-CHO Sp. z o.o. 73-200 Choszczno ul. Rynek 2
Tel. 95 765 13 39
Fax 95 765 14 49
e-mail: seweryn@e-cho.pl
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Seweryn Szymczak.
Przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie i budowa sieci teleinformatycznej magistralnej oraz abonenckiej przy zastosowaniu
technologii mikrorurek wraz z potrzebnym materiałem i sprzętem do realizacji projektu pt.
„Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno i Recz szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez
budowę sieci FTT”
Wymagania wykonawcy:
1. Wykonawca składający ofertę powinien:
a. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadać wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu oferty,
c. przy wykonaniu zamówienia zakupić i dostarczyć materiały niezbędne do realizacji
zamówienia,
d. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wykonania przedmiotu oferty,
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa wg załącznika nr
2.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia
majątkowe w odpowiedniej wysokości na okres wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie atesty i
certyfikaty dopuszczające do użytku na rynku krajowym.
Kryteria wyboru / oceny oferty:
Cena – 100%
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Wymagany termin wykonania zamówienia:
do 30.06.2013r.
Warunki odbioru:
Zamawiający dokona odbioru prac w terminie 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

Warunki płatności:
przelew do 30 dni
Płatność nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru oraz poprawnie wystawionej faktury
VAT przedłożonej zamawiającemu. Dopuszczalne są płatności częściowe w cyklu miesięcznym na
podstawie częściowego protokołu odbioru.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy przesłać faksem (fax: 095 7651449) bądź e-mailem: biuro@e-cho.pl lub
listem poleconym lub złożyć osobiście (adres: E-CHO Sp. z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Rynek 2). List
polecony musi być nadany najpóźniej w dniu składania ofert.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 wraz z wymaganymi
dokumentami ( wzór umowy – załącznik nr 2, oświadczenie – załącznik nr 3).
3. Cena ofertowa może być podana w PLN.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych bądź wariantowych. Złożone oferty muszą
obejmować całość przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Termin złożenia oferty:
20.05.2013 r. godz. 12.00
Za datę wpływu oferty uważa się datę otrzymania faxu, e-maila lub listu poleconego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania otrzymanych ofert.
W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424; e-mail seweryn@e-cho.pl

Informacja o zapytaniu dostępna jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://www.e-cho.eu bądź http://www.e-cho.pl w zakładce Zapytania ofertowe
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