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        Kozienice, dnia 27.10.2014 r. 

Nr sprawy : OiN.033.SZP.37.2014 

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE  
(Zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych) 

I. Zamawiający: Powiat Kozienicki ul. Kochanowskiego 28  26-900 Kozienice 

Tel. 48/611-73-00, Fax 48/611 -73-06, e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl 
www.kozienicepowiat.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu -  "Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Powiecie Kozienickim". 

 
1) Dostęp do Internetu wraz z instalacją, uruchomieniem i serwisem w 80 wskazanych przez 
Zamawiającego lokalizacjach (domach-mieszkaniach prywatnych) na terenie Powiatu 
Kozienickiego. 

Dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się 
jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania). Wykaz lokalizacji instalacji 
w gospodarstwach domowych dostępny jest u Zamawiającego dla zainteresowanych firm 
realizacją zamówienia. 
Po rozstrzygnięciu zamówienia zamawiający przekaże wykonawcy adresy oraz telefony 
Beneficjentów ostatecznych po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
Charakterystyka usługi: 
Parametry techniczne: 
- bezprzewodowy dostęp do sieci Internet, 
- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kbps (1 Mb/s), 
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps, 
- transferu danych bez limitu. 
Okres świadczenia: 
- 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 24 mies. od uruchomienia usługi tj. 
od 01.01.2015r.. Aktywacja usługi musi nastąpić tego samego dnia u wszystkich 
beneficjentów ostatecznych. 
Serwis:  Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń 
awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika Internetu całodobowo.:  
- Czas reakcji usunięcia awarii  w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od 
momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin 
- Czas reakcji usunięcia awarii   w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od 
momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin 
- Czas reakcji usunięcia awarii   w soboty,  niedziele i święta max 7 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin 
Wykonawca w okresie świadczenia usługi musi zapewnić osobny, zarezerwowany tylko dla 
Zamawiającego, telefoniczny kontakt z serwisem, czynny 7 dni w tygodniu przez 365/366 dni 
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w roku, 24 godz. na dobę, umożliwiający zgłaszanie przerwy w dostępie do Internetu oraz 
dający możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w 
dostępie do Internetu. 
Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca 
na wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. 
Czynność ta będzie wykonana bezpłatnie w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia po potwierdzeniu 
technicznej możliwości instalacji. Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach po 
potwierdzeniu braku możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu na wniosek 
Wykonawcy zmienić beneficjenta lub adres świadczenia usługi. 
Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca 
zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem 
operacyjnym Windows 7, 32-bit,zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego 
poniższe wymagania: 
- Wskazujący połączenia z siecią 
- Określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych  
- Diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem 
wyświetlanym na ekranie monitora 
- Zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym 
korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu.  
- W przypadku lokalizacji beneficjenta o ewidentnie niskich parametrach łącza lub zaniku 
sygnału Wykonawca ma obowiązek zainstalowania urządzeń wzmacniających. 
- Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem, instalacją i 
konfiguracją usługi. 
- Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca 
-Zamawiający wymaga zablokowania w dostępie do Internetu wszelkich płatnych usług typu 
SMS, MMS, roaming, połączeń głosowych na aktywnych kartach, które powodują lub mogą 
powodować obowiązek zapłaty jakichkolwiek opłat ponad kwotę abonamentu. 
- Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji 
łącza. 
Certyfikaty:  
- Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzeń dostępowych 
- Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta urządzeń dostępowych 
- Certyfikaty powinny być dołączone w języku polskim. 
 
2.Dostęp do Internetu dla 2 jednostek z terenu Powiatu Kozienickiego 
Dostęp do Internetu wraz z instalacja, uruchomieniem i serwisem dla 2 jednostek (w 
jednostkach znajduje się łącznie 11 komputerów zainstalowany w ramach innego 
postępowania przetargowego – odpowiednio w jednej 6 w drugiej 5). Wykaz lokalizacji 
jednostek organizacyjnych dostępny jest u Zamawiającego dla zainteresowanych firm 
realizacją zamówienia. 
Charakterystyka usługi: 
Parametry techniczne: 
- stały dostęp do sieci Internet, 
- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 6 Mb/s, 
- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 1 Mb/s,. 
Okres świadczenia: 
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- 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 24 mies. od uruchomienia usługi tj. od 
01.01.2015r  
Serwis:  Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń  
awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika usługi internetowej całodobowo. 
- Czas reakcji usunięcia awarii w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od 
momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin 
- Czas reakcji usunięcia awarii  w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od 
momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin 
- Czas reakcji usunięcia awarii  w soboty,  niedziele i święta max 7 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin 
Wykonawca w okresie świadczenia usługi musi zapewnić osobny, zarezerwowany tylko dla 
Zamawiającego, telefoniczny kontakt z serwisem, czynny 7 dni w tygodniu przez 365/366 dni 
w roku, 24 godz. na dobę, umożliwiający zgłaszanie przerwy w dostępie do Internetu oraz 
dający możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w 
dostępie do Internetu. 
Pozostałe usługi: W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca 
na wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. 
Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie. 
Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca 
zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem 
operacyjnym Windows 7, 32-bit, zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego 
poniższe wymagania: 
- Wskazujący połączenia z siecią 
- Określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych  
- Diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem 
wyświetlanym na ekranie monitora 
- Zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym 
korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu 
- Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem i konfiguracją 
usługi. 
- Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca 
-Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 
oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy 
i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu. 
Certyfikaty:  
- Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzeń dostępowych 
- Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta urządzeń dostępowych 
- Certyfikaty powinny być dołączone w języku polskim. 
 
III. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się                          
z Wykonawcami: 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych: Jan 
Mazur – ds. zamówień publicznych, tel. (48) 611 73 23– w sprawach proceduralnych; 
Jarosław Słowiński – ds. obsługi informatycznej, tel.(48) 611 73 15– w sprawach 
przedmiotu zamówienia. 
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2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 
udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego. 

 
IV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich 

V. Termin wykonania zamówienia: od  01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 
 
VI. Opis kryteriów: 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena 100% 
 
VII. Opis warunków w postępowaniu. 
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu wykonywania przedmiotu 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 
 
VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Ofertę (formularz cenowy) należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
zamowienia@kozienicepowiat.pl lub faksem na numer 48/611-73-29, lub dostarczona 
osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 
Kozienice do dnia 03.11.2014 r. do godz. 15.30 pok.1. (kancelaria) z dopiskiem „Oferta na 
świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu  „ Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Powiecie Kozienickim”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

IX. Informacja o o dopuszczeniu przez Zamawiającego składania ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie zamówienia :  
 

1) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisania umowa. 

Wykaz załączników:  

1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 
2.   Załącznik Nr 2  - Umowa      

 
                                                                                                                         Zatwierdzam: 
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