Częstochowa, dn. 26.04.2019 r.
Nr sprawy: SO.261.2.20.2019.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
„Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie”

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na
potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
2. Usługa musi być realizowana poprzez sieć szkieletową dostępną na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostęp do sieci Internet powinien być świadczony w oparciu o łącza kablowe –
światłowodowe i miedziane.
4. W ramach przedmiotu zamówienia usługa będzie świadczona w następujących
lokalizacjach Zamawiającego:
1) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – łącza światłowodowe o przepustowości
minimalnej wynoszącej 100 Mbps (prędkość pobierania) oraz 10 Mbps (prędkość
wysyłania), co najmniej 1 stały oraz publiczny adres IP do dyspozycji Zamawiającego;
2) ul. Kilińskiego 13 – łącze światłowodowe o przepustowości minimalnej wynoszącej
100 Mbps (prędkość pobierania) oraz 10 Mbps (prędkość wysyłania);
3) al. Niepodległości 20/22 (IV piętro) – łącze światłowodowe o przepustowości
minimalnej wynoszącej 100 Mbps (prędkość pobierania) oraz 10 Mbps (prędkość
wysyłania);
5. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:
1) zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet;
2) gwarancja przepustowości łącza na poziomie 99 % – parametr jakościowy
gwarantowanego pasma w ramach usługi transmisji danych w sieci Internet wyrażony
jest jako stosunek liczby godzin w danym miesiącu rozliczeniowym, w czasie których
transmisja danych odbywa się z przepustowością gwarantowaną, do ogólnej liczby
godzin w danym miesiącu rozliczeniowym;
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3) gwarancja dostępności łącza na poziomie 99,9 % – dostępność sieci wyrażona jest
jako procentowy wskaźnik sumy godzin w miesiącu rozliczeniowym, podczas których
zapewniona jest praca bez wystąpienia awarii uniemożliwiającej nadawanie lub
odbieranie danych przez punkt dostępu, w stosunku do ogólnej liczby godzin
w danym miesiącu. Brak dostępności usługi zaczyna się od momentu wykrycia przez
system monitoringu sieci lub zgłoszenia przez Zamawiającego lub działającego
w jego imieniu użytkownika, braku tej usługi, a kończy się w momencie jej
przywrócenia;
4) dostęp do sieci Internet musi być zapewniony bez limitu czasu i przesyłanych danych;
5) doprowadzenie łącza do urządzeń końcowych Zamawiającego, zakończone
interfejsem RJ-45 (Zamawiający posiada własne szafy rack);
6) Wykonawca – o ile jest to niezbędne – udostępni na czas realizacji zamówienia
urządzenia odbiorczo/nadawcze;
7) obsługa systemu nazw (primary / secondary DNS);
8) Zamawiający nie poniesie żadnych opłat instalacyjnych;
9) brak opłaty aktywacyjnej – wszystkie koszty należy wliczyć w opłatę abonamentową
za usługę;
10) zapewnienie opiekuna biznesowego w zakresie wsparcia technicznego dla
Zamawiającego w osobie: podać imię i nazwisko opiekuna biznesowego oraz dane
kontaktowe;
11) punkt dostępowy do dokonywania zgłoszeń awarii łącza dostępny 24h/7dni. Punkt
dostępowy umożliwi dokonywanie zgłoszeń przez Zamawiającego za pomocą inii
telefonicznej;
12) w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca musi w terminie 8 godzin od zgłoszenia
podjąć działania prowadzące do jej usunięcia z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nastąpi
w godz. 7.30-18.00 (dni robocze1);
13) gwarancja usunięcia awarii łącza w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia;
14) usuwanie awarii w przypadku, gdy zgłoszenie przyjęte będzie po godz. 18.00
w przeddzień dni wolnych od pracy odbywać się będzie zgodnie z pkt. 11) i 12)
następnego dnia roboczego. W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej
klęskami żywiołowymi termin ten będzie ustalany indywidualnie.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: o udzielenie zamówienia może się ubiegać
wykonawcy, którzy wykażą, że są podmiotem uprawnionym do prowadzenia
działalności telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
14 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj. potwierdzające
posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – aktualny wpis
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektroniczne, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.) – załącznik nr 2.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, chyba, że Zamawiający posiada te dokumenty
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem
VAT).
2. Cena winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
1

Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
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3. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na cenę zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
VII.KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena – 100 %
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu
z widocznym podpisem (format JPG, PDF), na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl,
z tytułem wiadomości: ”Oferta na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet”.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2019 roku o godz. 12:00. Oferty złożone
po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
IX. UDZIELANIE INFORMACJI:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński,
tel.: +48/34 37-24-226 lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY:
1. Z
Wykonawcą,
którego
oferta
zostanie
uznana
przez
Zamawiającego
za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją
postanowień umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usług.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie
lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia
wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
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3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
• Wzór umowy – załącznik nr 3.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Małgorzata Mruszczyk
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