Załącznik Nr 2
Zamawiający:
Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
99 – 400 Łowicz
Wykonawca:
............................................................................................................
............................................................................................................
[nazwa (firma) albo imię i nazwisko
Wykonawcy składającego ofertę]
............................................................................................................
(KRS)/(REGON)*
............................................................................................................
(PESEL)/(NIP)*
............................................................................................................
............................................................................................................
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy składającego ofertę)
............................................................................................................
(telefon kontaktowy)

OFERTA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
NAZWA ZAMÓWIENIA
„Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu
w celu zapewnienia trwałości projektu numer: POIG.08.03.00-10-046/13
pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
z terenu miasta Łowicza””
I.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego:

1.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa określona w Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV) kodem i nazwą: „72 40 00 00-4” „Usługi internetowe”
i „72 31 80 00-7” „Usługi przesyłu danych”, polegająca na dostarczeniu sygnału
internetowego, zapewnieniu i utrzymywaniu stałego dostępu do Internetu
oraz wykonaniu odpowiednich prac instalacyjnych zapewniających dostęp do Internetu
dla wszystkich 88 gospodarstw domowych (Beneficjentów Końcowych Projektu),
w celu zapewnienia trwałości projektu numer: POIG.08.03.00-10-046/13
pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
z terenu miasta Łowicza”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo
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2.

3.
4.

5.

6.

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-046/13-00.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w ust 1, obejmuje
realizację następujących zadań:
1) Zadanie I – polegające na wykonaniu odpowiednich prac instalacyjnych
zapewniających dostęp do Internetu dla wszystkich 88 gospodarstw domowych
(Beneficjentów Końcowych Projektu) w terminie do dnia 31.12.2018 r.
(prace instalacyjne będą świadczone etapowo – poszczególne etapy będą
realizowane po przekazaniu stosownej informacji przez Zamawiającego
zawierającej gotowość przyjęcia usługi, imiona, nazwiska i adresy Beneficjentów
Końcowych Projektu do wykonania odpowiednich prac instalacyjnych
zapewniających dostęp
do Internetu, przy czym Zamawiający
przewiduje ww. prace instalacyjne
w 2 etapach),
2) Zadanie II – polegające na dostarczeniu sygnału internetowego, świadczeniu usługi
zapewnienia i utrzymywania stałego dostępu do Internetu dla wszystkich
88 gospodarstw domowych (Beneficjentów Końcowych Projektu) od uruchomienia
dostawy sygnału internetowego, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.07.2021 r.
(zarówno wykonanie, jak również wykonywanie ww. usługi nastąpi w okresie
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.07.2021 r.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego jest wyspecyfikowany
w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, o których mowa w ust. 1-2 odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, o których mowa w Załączniku
Nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga się dostarczenia wraz ofertą dokumentów
w postaci opisów oferowanych elementów złącza internetowego.
W celu udokumentowania wykonanej usługi, o której mowa w ust. 1 i 2 pkt 1,
Wykonawca do odbioru przedmiotu usługi zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu wykazu wykonanych odpowiednich prac instalacyjnych wraz z
zainstalowanymi elementami złącza internetowego z wyszczególnieniem: nazw, nazw
producenta, producenta, numerów seryjnych jeżeli dotyczą (występują), numerów IMEI
jeżeli dotyczą (występują), wartości brutto, imion i nazwisk Beneficjentów Końcowych
Projektu, adresów instalacji
i terminów wykonania prac instalacyjnych.
W celu wykonania zleconej usługi polegającej na dostarczeniu sygnału internetowego,
zapewnieniu i utrzymywaniu stałego dostępu do Internetu oraz wykonania odpowiednich
prac instalacyjnych zapewniających dostęp do Internetu dla wszystkich 88 gospodarstw
domowych (Beneficjentów Końcowych Projektu), w celu zapewnienia trwałości Projektu,
o której mowa w ust. 1-5, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego odrębnej umowy regulującej zabezpieczenie
przetwarzania danych osobowych na podstawie, której Zamawiający powierzy
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Beneficjentów Końcowych Projektu.

Uwagi:
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1.

2.

Wykonanie odpowiednich prac instalacyjnych zapewniających dostęp do Internetu
nastąpi po dostawie sprzętu komputerowego (odrębne zamówienie publiczne
już wykonane). Podłączenie, konfiguracja i uruchomienie elementów zainstalowanego
złącza internetowego w celu umożliwienia i uruchomienia odbioru sygnału
internetowego leży po stronie Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia
publicznego.
Do dnia 31.12.2018 r. włącznie z tym dniem, usługa dostarczenia sygnału internetowego
oraz usługa zapewnienia i utrzymania stałego dostępu do Internetu dla wszystkich
88 gospodarstw domowych (Beneficjentów Końcowych Projektu) jest wykonywana
przez aktualnego Wykonawcę zgodnie z zawartą umową w sprawie zamówienia
publicznego (odrębne zamówienie publiczne w trakcie wykonywania). W związku
z powyższym wszystkie prace instalacyjne zapewniające dostęp do Internetu wykonane
przez Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia publicznego (nowego Wykonawcę)
muszą być realizowane w taki sposób, aby w żaden sposób nie wpłynęły i nie wpływały
na świadczoną obecnie do dnia 31.12.2018 r. (włącznie z tym dniem) usługę dostarczenia
sygnału internetowego oraz usługę zapewnienia i utrzymania stałego dostępu
do Internetu dla wszystkich gospodarstw domowych (Beneficjentów Końcowych
Projektu). Przejście z jednego Wykonawcy (aktualnego) na drugiego Wykonawcę
(nowego) w zakresie świadczonej usługi, o której mowa wyżej musi nastąpić płynnie,
bez możliwości wystąpienia jakichkolwiek przerw w dostawie sygnału internetowego.

II. Oferowana jedna cena ryczałtowa ogółem brutto podana cyfrowo i słownie:
……………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………..
……………………………………………………………………………...…….. ……/100 brutto),
z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w pkt 1 i 2:
1) oferowana cena częściowa (składowa) brutto za wykonanie Zadania I
– polegającego na wykonaniu odpowiednich prac instalacyjnych zapewniających
dostęp do Internetu dla wszystkich 88 gospodarstw domowych (Beneficjentów
Końcowych Projektu), o którym mowa w dz. I ust. 2 pkt 1 niniejszej oferty, podana
cyfrowo wynosi:
………………………………… zł brutto,
z uwagą (z zastrzeżeniem), że koszt wykonania tej usługi Wykonawca rozliczy
z Zamawiającym na podstawie jednej Faktury VAT,
2) oferowana cena częściowa (składowa) brutto za wykonanie Zadania II
– polegającego na dostarczeniu sygnału internetowego, świadczeniu usługi
zapewnienia i utrzymywania stałego dostępu do Internetu dla wszystkich
88 gospodarstw domowych (Beneficjentów Końcowych Projektu), o którym mowa
w dz. I ust. 2 pkt 2 niniejszej oferty, podana cyfrowo, wynosi:
………………………………… zł brutto,
z uwagą (z zastrzeżeniem), że koszty wykonywania tej usługi Wykonawca będzie
rozliczał z Zamawiającym na podstawie trzydziestu jeden miesięcznych Faktur VAT.
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III. Oferowana prędkość transferu danych do komputera (down) (nie mniejsza
niż 5MB/s):
Oferujemy następującą prędkość transferu danych do komputera (down): ……… MB/s
IV.Oświadczenie o udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia publicznego
(na okres do dnia 31.07.2021 r., licząc od daty odbioru usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia publicznego, o którym mowa w dz. I niniejszej oferty sporządzonej
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego):
Udzielam/y* gwarancji na przedmiot zamówienia publicznego na okres do dnia
31.07.2021 r., licząc od daty odbioru usługi stanowiącej przedmiot zamówienia
publicznego, o którym mowa w dz. I oferty sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego (nie przekraczający
terminu wymaganego, tj. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego do dnia 31.07.2021 r.):
Od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31.07.2021 r.
VI. Zobowiązanie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zobowiązuj/ę/emy* się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
w przypadku wybrania Mojej/Naszej* oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
VII.Informacje i dostęp do danych osobowych:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
oraz/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu* (jeżeli dotyczy).
VIII. Wskazanie banku i numeru rachunku bankowego do przelewu zapłaty
wynagrodzenia po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
i wykonaniu przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nazwa
banku: ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.
Numer rachunku bankowego: ...............................................................................................
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IX. Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:
...............................................................................................................................................
.
X. Numeracja stron oferty:
Informuj/ę/emy*, że niniejsza oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych
stronach.
Załączniki:
1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego określonych w dz. IV w stosownego zapytania ofertowego
– wg Załącznika Nr 3 do stosownego zapytania ofertowego.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w dz. IV
ust. 2 stosownego zapytania ofertowego.
3. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych – wg Załącznika Nr 4 do stosownego
zapytania ofertowego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku
określonego w dz. IV ust. 3 stosownego zapytania ofertowego.
4. Dokumenty w postaci oferowanych elementów złącza internetowego w celu
potwierdzenia, że oferowana usługa, o której mowa w dz. I stosownego zapytania
ofertowego odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
...........................................,
(Miejscowość)

dnia .............................................
........................................................................................................................................
(Podpis/y* osoby/osób* upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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