ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu na wybór wykonawcy
projektu pn.
„Budowa sieci FTTH na terenie miasta Lipno w
województwie kujawsko-pomorskim”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013, Działania 8.4.
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili”
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I.
Zamawiający:
LEVNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
80-229 Gdańsk, ul. Perseusza 4
NIP 584-271-59-89
e-mail: inwestycje@levnet.pl
II.

Tryb udzielenie zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami § 11 Umowy o dofinansowaniu realizacji
projektu.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości.
3. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964r Nr 16 poz. 93 z
późniejszymi zmianami).
4. Zapytanie jest dostępne na stronie www.levnet.pl i w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie
firmy.

III.
Informacje ogólne:
Zamówienie dotyczy realizacji projektu pn. „Budowa sieci FTTH na terenie miasta Lipno w
województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013, Działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.
IV.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie infrastruktury sieci FTTH na obszarze miasta Lipno, zgodnie
z zatwierdzonym projektem technicznym stanowiącym załącznik do zgłoszenia prac budowlanych wraz
ze zgodą na ich rozpoczęcie. Dodatkowo zamówienie obejmuje podłączenie do sieci 600
użytkowników końcowych z budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych z obszaru objętego
wybudowaną siecią.
Szczegółowy opis zakresu wymaganych prac budowlanych, ilości poszczególnych elementów sieci
oraz przebieg sieci zwarty jest w dokumentacji technicznej (projekcie technicznym) będącej w
posiadaniu zamawiającego. Dokumentacja ta znajduje się w siedzibie Zamawiającego i może zostać
udostępniona potencjalnym oferentom w wersji elektronicznej po skierowaniu prośby na adres
mailowy: levnet@levnet.pl lub inwestycje@levnet.pl
Zamówienie obejmuje całość prac oraz dostawę wszystkich niezbędnych urządzeń, w tym kabli
światłowodowych i urządzeń abonenckich. Ilość poszczególnych urządzeń wynika wprost z projektu
technicznego sieci.
Zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej na obszarze realizacji Zamówienia. Przed
dokonaniem wizji należy skontaktować się z Zamawiającym.
Projekt techniczny sieci oraz inne dokumenty określające zakres zamówienia będące w posiadaniu
Zamawiającego, a o których udostępnienie może zwrócić się każdy potencjalny oferent, stanowią
integralną część zapytania ofertowego.
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V.
Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia to 30.07.2014 rok. W przypadku obiektywnych
przeszkód, nie leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji zamówienia termin ten może zostać
wydłużony na podstawie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego. Zamawiający
wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu po uzyskaniu zgody Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie, będącej Instytucją Wdrażającą Działanie 8.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, na wydłużenie terminu realizacji projektu.
Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:

VI.

1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Oferenta oferty na formularzu
2

3

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta, zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo powinno być dołączone
do oferty.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym i załącznikach, z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i poświadczone
przez Wykonawcę.
3. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane i zabezpieczone przed
zdekompletowaniem.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty
przed terminem otwarcia ofert. Koperta winna być oznakowana w następujący sposób: „Oferta na
realizację projektu pn. „Budowa sieci FTTH na terenie miasta Lipno w województwie
kujawsko-pomorskim”. Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i
adres Zamawiającego.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowanie przez osobę podpisującą ofertę.
VIII. Opis terminu i miejsca składania ofert:
1. Oferty należy przesłać lub przedłożyć na adres:
LEVNET sp. z .o.o.
80-229 Gdańsk, ul. Perseusza 4
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08 kwietnia 2014 roku, godzina 09.00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez
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otwierania.
4. Otwarcie ofert jest niejawne.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą umieszczane na
stronie www.levnet.pl.
IX. Opis kryteriów wyboru:
1. Jedynym kryterium wyboru jest najniższa zaproponowana przez oferentów cena.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej oraz
niewspółmiernej do średnich cen rynkowych.
X. Zawarcie umowy
1. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
2. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy, który zostanie udostępniony
potencjalnym oferentom w wersji elektronicznej po skierowaniu prośby na adres mailowy:
levnet@levnet.pl lub inwestycje@levnet.pl
XI. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
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