
 
 
 

 
 

Gliwice, dnia 11 lutego 2015 r.  
 
 
 
 

INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat  

w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma zamiar udzielić 

zamówienie na  

 

Dostawę mobilnego internetu dla 60 gospodarstw domowych 

 

 

Szczegóły znajdują się w załączeniu w Zapytaniu ofertowym. 

 
Termin składania upływa o godz. 12.00 w dniu 20 lutego 2015 r. 
 
Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela p. Szymon Błaszczyk – 
specjalista ds. projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”  
tel. 32 338 37 18 
e-mail: s.blaszczyk@starostwo.gliwice.pl  



 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA DOSTAWĘ MOBILNEGO INTERNETU DLA 60 GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie bezprzewodowego internetu wraz  

z oprogramowaniem i urządzeniem dostępowym dla 60 gospodarstw domowych 
mieszczących się na terenie powiatu gliwickiego na okres 1 marca – 31 grudnia 2015 r. 
zgodnie z lokalizacjami określonymi w załączniku nr 1. 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 
Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3. Zamawiający wymaga dostarczenia 60 urządzeń dostępowych wraz z kartą SIM  
i oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do internetu. 

4. Dostarczony internet oraz oprogramowanie i urządzenia dostępowe muszą zapewniać 
minimalny transfer tj. 1 Mb/s (download) i 0,256 Mb\s (upload),  na terenie Powiatu 
Gliwickiego w lokalizacjach podanych w załączniku  nr 1. 

5. Dostęp do internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń dostępu czasu. 
Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesyłanych, bądź 
odbieranych danych. 

6. Zamawiający wymaga zablokowania przez Wykonawcę na dostarczonych kartach SIM 
wszelkich połączeń przychodzący i wychodzących (w tym również połączeń w ramach 
Roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń PREMIUM, połączeń wideo), 
dostępu do serwisów informacyjnych i rozrywkowych, wszelkich  wychodzących   
i przychodzących wiadomości SMS (w tym również SMS PREMIUM), wszystkich 
płatnych usług i połączeń dodatkowych.  

7. Urządzenia dostępowe w momencie przekazania stają się własnością Zamawiającego. 
8. Urządzenia dostępowe wraz z oprogramowaniem będą przekazywane jednej jednostce 

organizacyjnej  Powiatu Gliwickiego  oraz  będą użyczane osobom fizycznym. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył licencje na oprogramowania 
umożliwiające ich przekazanie lub użyczenie bez konieczności dokonywania przez 
Zamawiającego  dodatkowych czynności prawnych i opłat. 

9. Zamawiający wymaga dołączania do faktur szczegółowych bilingów połączeń 
wychodzących i przychodzących oraz transmisji danych dla każdej z 60 kart SIM. 
 
 

II. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie - tj. dostarczenie urządzeń dostępowych wraz z rozpoczęciem dostarczania 
internetu - musi być zrealizowane do dnia 1 marca  2015 r.   

 
 

III. Warunki udziału 
Przedmiot zamówienia musi być realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia  
2015 r. 

 
 

IV. Gwarancja 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia na 

warunkach kodeksu cywilnego przez okres trwania umowy; okres ten nie dotyczy 
przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem tych urządzeń, a warunki gwarancji 
producenta przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony umowie, wówczas 
gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta 



 

urządzeń łączności bezprzewodowej. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie 
od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta 
urządzeń potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji 
jakości. 
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też  
z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości  
w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbiorczego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających 
do jej usunięcia niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia wysłanego przez 
Zamawiającego. Zgłoszenie awarii następuje drogą mailową.    

4. W przypadku konieczności naprawy urządzenia łączności bezprzewodowej, Wykonawca 
za okres naprawy nie będzie pobierał opłaty za dostęp do internetu. 

5. W przypadku niemożliwej naprawy urządzenia łączności bezprzewodowej będącego 
przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wymienić przedmiotowy sprzęt na 
nowy, wolny od wad. 

6. Usunięcie awarii musi zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Wykonawcy 
zgłoszenia awarii. 

  
 

V. Sposób przygotowania ofert: 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Oferta musi być czytelna i musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

3. Jeżeli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, wówczas 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
5. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzoru (formularza oferty) 

przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone 
przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
8. Na ofertę składają się:  

a) formularz oferty (Załącznik nr 2),  
b) pełnomocnictwo – w przypadku gdy za Wykonawcę działa pełnomocnik. 

 
 

VI. Sposób składania ofert: 
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: 
 
„Dostawa mobilnego internetu dla 60 gospodarstw dom owych” 
 
„Nie otwiera ć przed dniem 20 lutego, godz. 12:15”  
 
 



 

VII. Termin składania ofert: 
Oferty prosimy składać do: 20 lutego 2015 r. do godz. 12.00  
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.  
Decyduje data wpływu dokumentu. 
 
 

VIII. Kryterium wyboru ofert: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 
4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 

po przecinku. 
5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według 

następującej zasady: 
 

  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 
Liczba punktów =  ---------------------------------------------------------- x 100 

Cena brutto oferty badanej 
 
 

IX. Udzielenie zamówienia 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  
Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
 

X. Warunki płatno ść:  
Miesięczne faktury płatne 14 dni od dnia ich dostarczenia. 
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Załącznik nr 2 
FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa Wykonawcy / wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  
........................................................................................................................................  
Adres*: 
………………………………………………………………………………………………… 
Regon*: ………………………………………  
NIP*: ………………………………………  
Numer KRS*: ………………………………… (jeżeli dotyczy)  
FAX*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: 
……………………………………………..  
Telefon*: …………………………………  
e-mail*: …………………………………  
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika 
wykonawcy  
 

Powiat Gliwicki  
ul. Zygmunta Starego 17 

44-100 Gliwice 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na:  
DOSTAWĘ MOBILNEGO INTERNETU DLA 60 GOSPODARSTW DOMOWYCH : 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy 
do niego żadnych zastrzeżeń.  
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.  
3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu 
ofertowym.  
4. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:  
 
Cena oferty brutto (z VAT jeśli dotyczy) wynosi: ........................................... ......... zł  
 

słownie: ......................................................................................................................... 

 

Podpisano : ................................... , dnia .............. 2015 r.  
   (miejscowość) 

 
...............................................................................................................  

imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy 


