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Siennica, dnia 14 lipca 2015 r.
IR.7031.9.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. "Dostarczanie
sygnału internetowego do 180 domostw na terenie Gminy Siennica drogą radiową"

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25-757-20-20
NIP 8222147162, REGON 711582782
e-mail: ugsiennica@poczta.fm

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie sygnału internetowego o przepustowości

minimalnej 512 kb/s (po stronie odbioru oraz wysyłu danych) drogą radiową, przez okres

12 miesięcy, dla 180 domostw na terenie Gminy Siennica, niezależnie od zjawisk

pogodowych oraz godzin użytkowania.

2. Dostarczanie sygnału internetowego będzie odbywało się bez jakichkolwiek limitów czasu

połączenia oraz wielkości transferu danych.

3. Rozliczenie będzie następowało na podstawie zbiorczych faktur wystawianych w okresach

miesięcznych, a w okresach krótszych niż miesiąc proporcjonalnie do ilości dni, przy

założeniu że miesiąc liczy 30 dni.

4. Zestawienie lokalizacji na terenie Gminy Siennica, do których będzie dostarczany Internet

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. W trakcie realizacji umowy zestawienie to

może ulegać zmianom, a wykonawca obowiązany jest do dostarczania sygnału do

lokalizacji wskazanych przez zamawiającego.

5. Zamawiający oczekuje, iż oferty zostaną złożone po wizji w terenie. Zapytanie obejmuje

całość zamówienia, nie przewiduje się składania ofert częściowych.

3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sygnału internetowego: od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.
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4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1) Wypełniony druk Formularza ofertowego,

2) aktualną kopię wpisu do KRS lub CEiDG podmiotu składającego ofertę, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3) Regulamin świadczenia usług.

5. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy przesyłać na adres: Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, w

terminie do dnia 22.07.2015 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15 w pokoju nr 1.

6. KRYTERIA OCENY OFERTY

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę. W ofercie należy ująć

wszelkie koszty przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

7. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Chrzanowska

faks: 25 7572095, e-mail: inwestycje@ugsiennica.pl.

Zastępca Wójta«-
Załączniki:
1. Załącznik nr l - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Zestawienie lokalizacji do których będzie dostarczany Internet,
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Sporządziła:
Justyna Chrzanowska
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