Halinów, dnia 26.11.2020 r.

Procedura udzielania zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej 20 tys. zł. netto

1. Przedmiot 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
2. Termin wykonania: do dnia 14 grudnia I etap, do dnia 31.01.2021 r. całość prac.
3. Wartość netto zamówienia ustalona została na kwotę 51 538,49 zł., co stanowi
równowartość 12 071,88 euro (4,2693/kurs euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp/).
4. Pracownik dokonujący ustalenia wartości zamówienia: Anna Cichewicz
5. Nazwa wykonawców i ceny ofertowe:
W dniu 19 listopada 2020 r. zamieszczono na www.bip.halinow.pl zaproszenie do złożenia
oferty na przedmiot zamówienia oraz zaproszono do udziału w postępowaniu niżej
wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zapytania wysłane zostały do 4
Wykonawców:
1) Orange Polska, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
Tomasz.Chamot@orange.com ; Przemyslaw.Wasiewicz@orange.com

e-mail:

2) Social WiFi Sp. z o.o., ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, e-mail:
contact@socialwifi.com
3) ViDA Andrzej Tarasek, Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice, e-mail: kontakt@vida.pl
4) Usługi Teletechniczne Arkadiusz Matych, ul. Podkowy 86C, 04-937 Warszawa, email: it@amato.pl
Wykaz Wykonawców, którzy odpowiedzieli na zapytanie wraz z przesłanymi cenami:
Do dnia 24 listopada 2020 r. wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta:
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto [zł.]
1
Orange Polska, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 63 392,34
zł
Warszawa
(15 000,00 EURO –
bon konkursowy)
6. Wybrana oferta z krótkim uzasadnieniem: Wybrano ofertę Europejskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej, ul. Willowa 98, 32-085 Modlniczka, oferta spełnia wszystkie wymagania
wynikające z zapytania ofertowego.
7. Uzasadnienie niezastosowania uregulowań § 4 ust. 5 Regulaminu:
Nie dotyczy
Zatwierdził:
Zastępca Burmistrza
/-/Adam Sekmistrz

