Halinów, dnia 19 listopada 2020 r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Halinów zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie publicznej sieci
bezprzewodowego dostępu celem uruchomienia punktów powszechnego dostępu do Internetu typu
„hotspot WiFi” o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Projekt realizowany w ramach działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach
lokalnych – WiFi4EU”. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach instrumentu
"ŁĄCZYMY EUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia składa się z 9 (słownie: dziewięciu) wewnętrznych i 4 (słownie: czterech)
zewnętrznych punktów dostępowych typu hotspot ulokowanych na/w miejscach publicznych
wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik
nr 4 do niniejszej zapytania ofertowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje, przeprowadzi
testy oraz uruchomi wszystkie punktu dostępu oraz zapewni gwarancję przez okres nie mniej niż 3 lata.

2. Założenia ogólne dla projektu:
2.1 Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i
kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable, licencje, zasilacze niezbędne
do ich użytkowania.
2.2 Zamówienie nie obejmuje kosztów aktywnych elementów sieci łączy dosyłowych. Sieć łączy
dosyłowych i zapewnienie zasilania w energię elektryczną będą dostępne w miejscu
podłączenia sieci z publicznymi punktami dostępu do Internetu („hotspoty”) i zostaną
zapewnione przez Zamawiającego.
2.3 Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i
uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być
wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, z oficjalnego kanału dystrybucji,
być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone
artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.
2.4 Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencje wystawione na rzecz
Zamawiającego.
2.5 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych
przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Naprawa szkód powinna być
wykonana materiałami takimi jak użyto w stanie pierwotnym, bądź zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym.
2.6 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
2.7 W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone/nie spełniają wymogów
określonych w zapytaniu/nie odpowiadają pod względem jakości czy trwałości,
funkcjonalności – Wykonawca wymieni je na nowe, spełniające warunki, na własny koszt.

2.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz
terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.9 Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości
zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych,
konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach przedmiotu zamówienia
nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a
jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego
2.10
Termin realizacji całości zamówienia: 31.01.2021 r., (II etap) przy czym ze
względu na możliwości techniczne wynikające z innych prac odbywających się na terenie
obiektu w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia – prace polegające na
rozłożeniu okablowania w budynku muszą zakończyć się do dnia 14 grudnia 2020 r. (I etap)

CPV:
Kod Główny
32412110-8 Sieć internetowa
Przedmiot dodatkowy:
32344210-1 Sprzęt radiowy
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32418000-6 Sieć radiowa
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
45312330-9 Montaż anten radiowych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i Intranetu
48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci
II.

Kryteria udziału w postępowaniu

Kryteria dopuszczające: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
spełniają łącznie następujące warunki:
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 60 000 zł;
2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, która pozwala
na realizację przedmiotu zapytania.

3. Wykonawca oświadcza, że do wykonania niniejszego zamówienia, zatrudnia na podstawie
umowy o pracę, wskazaną niżej osobę oraz przedstawi na żądanie Zamawiającego dokumenty
potwierdzające jej kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia:
Koordynator prac:
- wykształcenie wyższe w dziedzinie związanej z IT,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 3-letnie, w tym nadzorowanie i kierowanie
przynajmniej dwoma inwestycjami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, w zakresie
przedmiotu zamówienia wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. Wykonawca posiada doświadczenie w postaci zaprojektowania i wykonania w sposób należyty
co najmniej 2 usług polegających na dostawie i montażu urządzeń sieciowych na potrzeby
uruchomienia sieci dostępu do Internetu o przepływności nie mniejszej niż 30 Mb/s i
obsługujących nie mniej niż 200 użytkowników każda – warunek uważa się za spełniony, jeśli
wykonanie usług miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykazanie większej ilości usług zapewni Wykonawcy dodatkowe punkty w ramach
kryterium oceny ofert opisanego w cz. III niniejszego zapytania ofertowego.

III.

Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert:
cena - 50%
doświadczenie w realizacji zadań o takim samym bądź podobnym zakresie - 50%
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:
cenę - 50%
liczona:
punkty za cenę: PC = (c min : c i ) x 50 pkt
co oznacza:
c min = cena najniższa spośród złożonych ofert
c i = cena badanej oferty
znaczenie – waga kryterium (50%)
PC – punkty za cenę
doświadczenie w realizacji zadań o takim samym bądź podobnym zakresie - 50%
liczone:
punkty za doświadczenie – wymagane jest wskazanie w zał. nr 3 projektów zrealizowanych i
uruchomionych dotyczących zaprojektowania i budowy sieci dostępu do Internetu obsługujących nie
mniej niż po 200 użytkowników każda. Zamawiający żąda wykazania maksymalnie 10 takich projektów
(maksymalna ilość = 10) uzyska maksymalną ilość punktów tj. 30 pkt. wg. wzoru:

Pd= (ilość zadeklarowanych projektów: maksymalna ilość projektów tj. 10) x 50
pkt

Maksymalna ilość wskazana przez Zamawiającego, a która będzie uwzględniona przy ocenie
premiującej to 10 projektów. Każda ilość powyżej 10 projektów uzyska maksymalną ilość punktów tj.
30 pkt. Wykonawca potwierdza wykonanie projektów poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3)
a Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo zażądać od Wykonawcy dokumentów
potwierdzających realizację wykazanych projektów. Ocena ofert zostanie dokonana z dokładnością do
2 miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrąglania.

IV.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w przypadku
zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego.

V.

Informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków ujętych w pkt II.1.- II.3. (Załącznik nr 2),
3. Tabelaryczny wykaz projektów, o których mowa w kryterium dopuszczającym II.4.
(Załącznik nr 3).
4. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Ofertę prosimy przesłać elektronicznie na adres osoby prowadzącej postępowanie:

anna.cichewicz@halinow.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem: (22) 783 60 20 w.
113.
Termin nadsyłania ofert wyznaczony został na dzień: 24.11.2020 r. do końca dnia.

Zatwierdzam:

Zastępca Burmistrza
/-/Adam Sekmistrz

