
 

                   
 

                   
 

         Krzczonów, 24.03.2014r. 

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 

Dotyczy: 

1. Stacji A1 

2. Stacji A2 

3. Stacji A3 

4. Stacji B1 

5. Stacji B2 

6. Stacji B3 

7. Urządzenia abonenckie 

8. Instalacja urzadzeń abonenckich 

I.Zamawiający 

NEONET Piotr Cieżak 
Krzczonów 366 
32 – 435 Krzczonów 
NIP: 6811927521 REGON: 120484060 
 

II. Informację ogólne 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze gminy Tokarnia” 
(POIG.08.04.00-12-066/11-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili".  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

A. Zakup i instalacja dla stacji A1 
B. Zakup i instalacja dla stacji A2 
C. Zakup i instalacja dla stacji A3 
D. Zakup i instalacja dla stacji B1 
E. Zakup i instalacja dla stacji B2 
F. Zakup i instalacja dla stacji B3 
G. Zakup urządzeń abonenckich  
H. Wykonanie instalacji abonenckich 

 
 

2. Szczegułowy opis wykonania zamówienia: 
 

 
A. Zakup i instalacja dla stacji A1 dotyczy zamówienia zgodnie z tabelą w załączniku 1 
B. Zakup i instalacja dla stacji A2 dotyczy zamówienia zgodnie z tabelą w załączniku 2 
C. Zakup i instalacja dla stacji A3 dotyczy zamówienia zgodnie z tabelą w załączniku 3 
D. Zakup i instalacja dla stacji B1 dotyczy zamówienia zgodnie z tabelą w załączniku 4 
E. Zakup i instalacja dla stacji B2 dotyczy zamówienia zgodnie z tabelą w załączniku 5 
F. Zakup i instalacja dla stacji B3 dotyczy zamówienia zgodnie z tabelą w załączniku 6 

 
 

G. Zakup urządzeń klienckich zgodnych ze standardem 802.11n , wspierające technologie AirMAX – 50 szt 
H. Wykonanie instalacji abonenckich, instalując i konfigurując urządzenia klienckie. 

 
 



 

                   
 

                   
 

- Zamawiający dopuszcza /nie dopuszca możliwości składania ofert częściowych. 
 

- Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcą. 
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 
- Zakup i instalacja dla stacji A1, A2, A3 oraz B1, B2, B3 do 31.07.2014r. 
- Zakup i instalacja urządzeń klienckich do 31.11.2014r. 

 

IV. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA 
 

- Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień,  

- Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,  
- Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia,  
- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia,  
- Nie znajdować się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub  

likwidacji.  
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, w tym w szczególności zgodnie z prawem budowlanym i wytycznymi w 
zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 
lub regionalnych programów operacyjnych z 11.06.2008 r. (MP Nr 48 poz. 433), z należytą starannością, przez osoby 
posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, a zaproponowane materiały i urządzenia będą dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.  

 
V. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Ponieważ 
zamówienie będzie realizowane etapami konieczne jest fakturowanie częściowe, gdzie poszczególne faktury częściowe 
dotyczyć będą poszczególnych zadań.  

 
 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferta powinna zawierać: 
 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową,  

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

 podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
- ceny wyrażone w kwotach netto oraz brutto 
 

 
 

 
 
 
 



 

                   
 

                   
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta powinna być przesłana / dostarczona za pośrednictwem (do wyboru):  

1. Poczty elektronicznej na adres: biuro@neonetpc.net  
2. Pocztą tradycyjną  
3. Kurierem 
4. Osobiście na adres zamawiającego  

Do dnia 23.04.2014r. do godziny 9:00 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych      
ofert.  

9. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www.neonetpc.net  oraz w siedzibie  firmy NEONET 

VIII. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1. Cena: 100%  

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Cieżak pod numerem telefonu 693 – 749 - 504  oraz pod adresem 
biuro@neonetpc.net 

X. ZAŁĄCZNIKI 

- załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6 

 

X. ZASTRZEŻENIA 

NEONET zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Zakupowego w przypadku gdy najniższa cenowo ze 
złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację zadań określonych jako 
Przedmiot Zakupu w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  
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