
 

 

ZPM-4/2016   

         Mielec dnia 14.03.2016 

 

 
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

 Wójt Gminy Mielec na podstawie §2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza 

do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych        

                                                 równowartość 30 000 euro   
 

Na świadczenie usługi dostawy internetu do budynku Urzędu Gminy Mielec -  

powtórzony  : 

 

Minimalny zakres parametrów technicznych przedmiotu zamówienia : 

- Przepustowość łącza do 30 Mbit/s (pobieranie),do 30 Mbit/s (wysyłanie) 

 

Szczegółowe wymogi dotyczące świadczenia dostawy: 

  

- zamawiający wymaga podłączenia wyłącznie drogą kablową. 

(wykluczamy wtedy, radio, komórki itp.) 

  

- jest członkiem organizacji RIPE NCC (Network Coordination Centre) posiadającym status 

LIR (Local Internet Registry) od co najmniej roku czasu. 

 

  

- posiada własną adresację typu PA o rozmiarze (sumarycznym) co najmniej /20 z której 

może dokonywać alokacji adresów (podobnie jak członek RIPE) 

  

- jest członkiem co najmniej jednego międzynarodowego węzła wymiany ruchu (IXP - 

Internet Exchange Point) w którym sumaryczny ruch w szczycie wynosi conajmniej 3Tbit/s 

 

 

- Wykonawca zapewni możliwość użytkowania  publicznych adresów IP (użytkowych)                    

w jednej puli adresowej. 

  

- Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość 

otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość 

użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego 

translacji adresów (NAT). 

  

- Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 z wykorzystaniem protokołu 

ethernetowego, doprowadzone bezpośrednio do punktu dystrybucyjnego znajdującej się                   

w lokalizacjach zamawiającego. 

  

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszelkie urządzenia niezbędne                       

do zestawienia połączeń. 

  

- W ramach oferowanej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej instalacji, 

konfiguracji oraz utrzymania w/w urządzeń. 

  



 

 

- Operator świadczący usługę posiadający minimum 3 punkty styku wymiany ruchu z 

operatorami międzynarodowymi, posiadający własną sieć szkieletową pozwalającą na 

świadczenie zamawianej usługi w oparciu o własną infrastrukturę telekomunikacyjną i zasoby 

konieczne do jej zarządzania. 

  

Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o 

minimalnych parametrach: 

•             dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 99,6%, 

•             maksymalnie 12-godzinny czas usunięcia awarii, 

•             czas reakcji maksymalnie 2h 

  

- Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna 

lub inną Pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie 

komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, w sprawach 

formalnych natomiast, Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 16:00. 

  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. 

  

- Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz 

dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. 

  

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin świadczenia 

usług w sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry łącza. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych wymogów Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty stosowne dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

 

 

 

Termin wykonania zamówienia  do 24 marca 2016 roku.        

  

 

Osoba do kontaktów  Mirosław Bednarczyk  tel. 17 774 56 47 

                                                                                              

 

Ofertę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  

 do 18 marca 2016 roku  w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

 

 

Oferta na świadczenie usługi dostawy internetu do budynku Urzędu Gminy Mielec                    

ul Głowackiego 5 – powtórzony. 

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  

 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie  

z poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto na miesiąc  

  CENA = ------------------------------------------------------------   x 100  

            Cena badanej oferty brutto na miesiąc 

 

 

Rozstrzygnięcie zostanie zamieszczone na stronie UG Mielec    

 

 

 

Załączniki: 

1.Oferta 

 

          

 

 

           Wójt Gminy Mielec 

                

   /-/ Józef Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O F E R T A  
1.Treść oferty:  
Oferta na świadczenie usługi dostawy internetu do budynku Urzędu Gminy Mielec ul 

Głowackiego 5 - powtórzony 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 

……………………………………………………………………………….… 

Siedziba firmy: 

…………………………………………………………………………………….……… 

telefon/fax/email…………………………………………………………………………… 

Nr NIP:………………………………………….…, 

Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta 

…………………………...……………………………………...…………………....… 

…………………………………………………………………………………………… 

2.W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. Oferta na świadczenie usługi dostawy 

internetu do budynku Urzędu Gminy Mielec  ul Głowackiego 5 – powtórzony  

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: Kwota brutto łącznie z podatkiem 

VAT na miesiąc …………………………………………………………………. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….),  

Roczna opłata brutto łącznie z VAT ………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

3.Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi 

wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

do składania ofert. 

4.Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..……… 

2) ………………………………………..………………………………………………….

……………………………………………………………………….…………….… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 

 

……………………………………………………. 

                                            podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 

      



 

 

 

 


