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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 
usługi dostępu do Internetu dla 36 użytkowników domowych zlokalizowanych 
na terenie Powiatu Słubickiego proszę o złożenie oferty cenowej. 

I. Zamawiający

Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10,  fax 95 759 20 11,  NIP 598-14-60-085

II. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 36 użytkowników domowych na terenie 
Powiatu Słubickiego. 

1. Dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu od momentu instalacji
(najpóźniej od 1 listopada 2017 r.) przez okres 24 miesięcy, tj. do dnia 31 października
2019 r.

2. Wybór technologii dostarczania usługi pozostaje w gestii wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie, konfigurację oraz aktywację

szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych
urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej
dla 40 użytkowników domowych.

4. Wykonawca ma zabezpieczyć niezbędny sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu (np.:
kable, switche, modemy, anteny itp.). W gestii wykonawcy jest montaż fizyczny
wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego u
użytkowników końcowych (okablowania, urządzenia aktywne, switche, routery, modemy
itp).

5. W trakcie wykonywania montażu przedmiotu zamówienia w lokalach mieszkalnych
Wykonawca powinien przyjąć najdogodniejsze rozwiązania, powodując jak najmniejsze
szkody wynikłe z realizacji robót montażowych. Urządzenia zastosowane do łącz
Internetowych muszą posiadać świadectwa homologacji.

6. Dostarczony zestaw urządzeń będzie skonfigurowany w taki sposób by działał
bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu
musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z sieci Internet.

7. Usługa dostarczania Internetu musi być świadczona przez 7 dni w tygodniu, przez 24
godziny na dobę. Dostarczenie Internetu nastąpić musi we wskazanych przez
Zamawiającego lokalizacjach tj.: 36 gospodarstw domowych. Przepustowość dostępu
do sieci Internet musi wynosić, co najmniej:

Odbiorca Minimalna prędkość 
pobierania 

Minimalna prędkość 
wysyłania 

Gospodarstwo domowe 2048 kbps 512 kbps 

urządzenie przeznaczone do obioru Internetu: komputer stacjonarny 
8. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń

przesyłanych danych (brak limitów).
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii, problemów, błędów

w świadczonej usłudze dostępu do Internetu, tj. przekaże numer telefonu-infolinii, emaila
na które będzie można dokonywać zgłoszeń w dni robocze minimum od 9:00 do 17:00.

10. Lokalizacje świadczenia usług:
 36 Gospodarstw domowych: 

1) ul. Wojska 46,  69-100 Słubice

2) ul. H.Sawickiej 45b, 69-110 Rzepin

3) ul. Kopernika 23g, 69-100 Słubice



 
 

4) ul. Sosnowa 23, 69-110 Rzepin 

5) al. Wolności 14, 69-110 Rzepin  

6) ul. Słubicka 25, 69-110 Rzepin 

7) ul. Osiedle Słowiańskie 3/25, 69-100 Słubice 

8) ul. Kwiatowa 5, 69-110 Rzepin  

9) ul. Wojska Polskiego 14, 69-100 Słubice 

10) ul. Walki Młodych 24, 69-110 Rzepin 

11) pl. Bohaterów 12,  69-100 Słubice  

12) ul. Grzybowa 25, 69-100 Słubice 

13) ul. Żeromskiego 21; 69-100 Słubice 

14) Radachów 49, 69-220 Ośno Lubuskie 

15) ul. Kilińskiego 2, 69-100 Słubice 

16) ul. Drzeniów 2, 69-108 Drzeniów 

17) ul. Staszica 4, 69-100 Słubice 

18) Radachów 23, 69-220 Ośno Lubuskie 

19) ul. Kopernika 17, 69-100 Słubice 

20) ul. Chopina 4, 69-108 Cybinka 

21) ul. Kaliska 13, 69-108 Cybinka  

22) ul. Fabryczna 2, 69-110 Rzepin 

23) ul. Kościuszki 4, 69-110 Rzepin 

24) ul. Polna 3, Czarnów 69-113 

25) ul. Witosa 41, 69-100 Słubice 

26) ul. Mieszka I 16, 69-100 Słubice 

27) ul. Konstytucji 3 Maja 62, 69-100 Słubice 

28) Bieganów 29C, 69-108 Cybinka 

29) ul. Hanki Sawickiej 41B, 69-110 Rzepin 

30) ul. Szamarzewskiego 6, 69-100 Słubice 

31) ul. Szamarzewskiego 6, 69-100 Słubice 

32) ul. Bohaterów Polskich 7, 69-108 Urad, gm. Cybinka   

33) ul. Krośnieńska 27, 69-108 Cybinka  

34) Kłopot 47, 69-108 Kłopot  

35) Lokalizacja Słubice bądź Rzepin (dokładna lokalizacja zostanie określona 

w późniejszym terminie) 

36) Lokalizacja Słubice bądź Rzepin (dokładna lokalizacja zostanie określona 

w późniejszym terminie) 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (1 lokalizacja = 1 część 
przedmiotu zamówienia) odpowiednio dla jednej, kilka lub max 36 części przedmiotu 
zamówienia. 
 
 

III. Termin wykonania Zamówienia 
Wymagany termin realizacji usługi: (najpóźniej od 1 listopada 2017 r.) przez okres 24 
miesięcy, tj. do dnia 31 października 2019 r.  
 

IV. Termin związania ofertą 
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz                     
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. 
 

V. Opis sposobu obliczania ceny 
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie                 
z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym m. in. koszty związane z instalacją usługi, 
aktywacją). 
 

VI. Opis przygotowania oferty 
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne 



 
 
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem 
osoby/osób sporządzających ofertę.  
 

VII. Kryteria wyboru oferty 
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena jednostkowa dla każdej części przedmiotu 
zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, 
który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną - odpowiednio dla każdej 
części) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający 
powiadomi wybranego Wykonawcę. 
 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa 30 października 2017 r., do godz. 12.00. 
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1) w wyznaczonym 
terminie pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi Interesanta) w zamkniętej 
kopercie opisanej następująco: 
 

„Oferta – dostawa internetu dla max 36 lokalizacji –  
                  nie otwierać przed dniem 30 października 2017 r. godz. 1200 ” 
 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub 
telefonicznie). 
 
X. Pozostałe informacje: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, 
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

                                        
Załączniki: 

1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty 
2. Zał. Nr 2 - Wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 




