Barczewo 09.06.2015
PPHU „Macrosat” Krzysztof Kacprowicz
ul. Wojska Polskiego 7
11-010 Barczewo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr 6/5m/2013

I.

INFORMACJE OGÓLNE

PPHU
„Macrosat” Krzysztof Kacprowicz, operator telekomunikacyjny działający w rejonie
województwa warmińsko - mazurskiego, w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu
szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW
– „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zwraca się z
zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie prac:


Budowa kablowych sieci rozdzielczych w: Ruszajnach, Wipsowie, Łęgajnach, Barczewku i
Słupach



Budowa kablowych przyłączy telekomunikacyjnych (I etap).

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z art. 701, 703, 705 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Nazwa i adres Zamawiającego:
P.P.H.U. MACROSAT
Krzysztof Kacprowicz
Ul. Wojska Polskiego 7
11-010 Barczewo
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:


Budowa kablowych sieci rozdzielczych w: Ruszajnach, Wipsowie, Łęgajnach, Barczewku i
Słupach



Budowa kablowych przyłączy telekomunikacyjnych (I etap)

Łączny zakres planowanych prac wynosi:
5.900 mb – sieci rozdzielcze
1.460 mb- przyłącza

2. Parametry zamówienia:
Szczegółowy zakres prac oraz dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, przedmiar robót,
projekt umowy) dostępna jest w siedzibie firmy: PPHU Macrosat, ul. Wojska Polskiego 7, 11-010
Barczewo, tel. 89 674 00 00.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Rozpoczęcie robót: najpóźniej do 29 czerwca 2015



Termin zakończenia robót: 10 października 2015



Termin rozliczenia prac (fakturowanie, dokumentacja geodezyjna, płatności): do 28
października 2015.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Złożą kopie referencji za min.2 zadania polegające na budowie sieci telekomunikacyjnej w
standardzie mikrokanalizacji lub FttH, każde z nich o wartości min. 50% oferowanej ceny.

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Michał Łukasik – tel. 697 726 997.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100%.
Sposób oceny ofert:
C ( cena oferty) = (najniższa cena brutto spośród złożonych ofert) / (cenę brutto oferty badanej) x 100

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniem Oferenta.
Wzory oferty oraz oświadczenia dołączone są do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać kopie referencji za min.2 zadania polegające na budowie sieci telekomunikacyjnej
w standardzie mikrokanalizacji lub FttH, każde z nich o wartości min. 50% oferowanej ceny.
- podpisana,

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia 18.06.2015 r. do
godziny 11.00 na adres:
P.P.H.U. MACROSAT Krzysztof Kacprowicz
Ul. Wojska Polskiego 7
11-010 Barczewo
6. Oferta musi zostać umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
PRZETARG
PPHU MACROSAT
6/5m/2013
Nie otwierać przed 18.06.2015 r. o godz. 11.00

O ważności składanej oferty decyduje data wpływu oferty do biura.

VIII.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 18.06.2015 r. o godz. 12.00.
2. Dopuszcza się możliwość negocjacji z każdym oferentem (w formie telefonicznej i mailowej)
dnia 19.06.2015 r. w godzinach 8.00 – 9.00.
3. Wykonawca zostanie wyłoniony najpóźniej do godziny 14.00 dnia 19.06.2015.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator wezwie niezwłocznie oferenta, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, do zawarcia umowy. Jeżeli oferent ten będzie
uchylał się od zawarcia umowy Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, którego
oferta będzie następną najkorzystniejszą ofertą, pod warunkiem, że nie upłynie termin
związania ofertą.

5. Niezwłocznie po zakończeniu postepowania przetargowego Organizator powiadomi na
piśmie oferentów, którzy złożą ofertę, o wyniku postepowania albo zamknięcia przetargu bez
dokonania wyboru.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Nabywca odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert,
3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena
oferty będzie niższa minimum o 15 % od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia).
4. Wykonawca nie przedstawi wymaganych referencji bądź referencje nie będą zgodne z
punktem VII.3 zapytania ofertowego.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Nabywca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia
zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i
bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.

Ponadto nabywca unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 2 – Wzór oferty

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA

W związku z postępowaniem w sprawie przetargu Nr 6/5m/2013 z dnia 9.06.2015 w ramach projektu
„Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, działania II.1 oświadczam, że:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Nazwa Oferenta)

spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć

Załącznik nr 2 - Wzór oferty
……………………………………
Data sporządzenia oferty
…………………………………..
……………………………………
……………………………………
Pełna nazwa oferenta
…………………………………….
Numer telefonu
……………………………………
NIP

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w przetargu nr 6/5m/2013 z dnia 9.06.2015 , które
wpłynęło do nas dnia …………………….., składamy ofertę na wykonanie prac wymienionych w
zapytaniu na kwotę:


Budowa kablowych sieci rozdzielczych w: Ruszajnach, Wipsowie, Łęgajnach, Barczewku i
Słupach – kwota ……………………………………………. netto + 23% podatku VAT



Budowa
kablowych
przyłączy
telekomunikacyjnych
……………………………………………. netto + 23% podatku VAT

(I

etap)

–

Kwota całkowita oferty: …………………………..……… netto + 23% podatku VAT

………………………………………..
Pieczęć firmowa

………………………………………..
czytelny podpis

kwota

