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         Staszów, dnia 12 grudnia 2016 r. 

Powiat Staszowski 

ul. Piłsudskiego 7 

28-200 Staszów 

NIP:866-17-09-857 

Zapytanie ofertowe 

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z 

wykorzystaniem metod e-learningowych” – uruchomienie dostępu do szerokopasmowego 

Internetu w gospodarstwach domowych, będących beneficjentami projektu oraz w 5 

pracowniach e-leraningowych utworzonych w ramach realizacji projektu, oraz 

zapewnienie łącza internetowego dla wyżej wymienionych podmiotów od dnia 

uruchomienia do dnia 31.12.2017 r.” 

 

Działając na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 

publicznych DZ.U. z 2013 poz.907 z późn.zm. oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie. 

Rodzaj zamówienia: Usługa 

I. Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia. 

1) Uruchomienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach 

domowych oraz zapewnienie łącza internetowego w gospodarstwach domowych w 

okresie od dnia uruchomienia dostępu do dnia 31.12.2017r. 

 

-Przyłączenie do sieci użytkowników końcowych (gospodarstw domowych) 40 szt. oraz 

zapewnienie dostępu do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych 

rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z 

najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami. 

-Przedmiot zamówienia obejmuje: podłączenie, konfigurację oraz aktywację 

szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów 

umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 40 gospodarstw domowych. 

 

Szczegóły: 

-Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) 

-Brak limitów wysyłania i pobierania danych 

-Dostępność usługi na poziomie 99% 

-Parametry Internetu: 

-Transfer do komputera (down) dla Klientów indywidualnych– 1Mb/s 

-Transfer od komputera (up) – 256 Kb/s 

 

Zapewnienie łącza dostępu do Internetu w technologii przewodowej bądź 

bezprzewodowej: Wifi lub Wimax, dopuszcza się również zastosowanie technologii 

VSAT lub GSM/CDMA/HSPA/LTE (pod warunkiem zapewnienia obydwu 

kanałów (odbieranie i wysyłanie) w lokalizacjach, gdzie jest to ekonomicznie lub 
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technologicznie konieczne i uzasadnione, lecz tylko w przypadku maksymalnie 

70% beneficjentów ostatecznych) 
 

-Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego odłączeniu musi być gotowy do pracy i 

umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu 

-Dodatkowe niezbędne urządzenia / zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy 

Wykonawca. 

-Lokalizację 40 gospodarstw domowych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w dniu 

podpisania umowy. 

 

2) Uruchomienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w pracowniach e-

leraningowych w 5-ciu jednostkach podległych oraz zapewnienie łącza 

internetowego od dnia uruchomienia do 31 grudnia 2017 roku. 

 

 

-Wykonawca zapewni Przyłączenie do sieci Internetowej w pracowniach e-learningowych w 

jednostkach podległych Powiatowi Staszowskiemu (5 lokalizacji) oraz zapewnienie dostępu do 

sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych 

(systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi 

normami i praktykami. 

 

-Lokalizacje pracowni e-leraningowych, do których należy podłączyć dostęp do Internetu: 

 

1.Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego ul. 11 Listopada 3 28-200 

Staszów; 

2. Zespół Szkół im. St. Staszica ul. Koszarowa 7 28-200 Staszów; 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II ul. Szkolna 11 28-200 Staszów; 

4. Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” ul. Ruszczańska 23 28-230 

Połaniec; 

5. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Staszowie ul. Koszarowa 7 28-200 

Staszów. 

 

-Przedmiot zamówienia obejmuje: podłączenie, konfigurację oraz aktywację 

szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów 

umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla pięciu pracowni e-

leraningowych zlokalizowanych w jednostkach podległych Powiatowi Staszowskiemu. 

Parametry techniczne: 

 Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) 

 Brak limitów wysyłania i pobierania danych 

 Dostępność usługi na poziomie 99% 

 Parametry Internetu: 

Jednostki Samorządu: 

Transfer do komputera (down) dla JST– 10 Mb/s 

Transfer od komputera (up) – 1 Mb/s 

 Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego odłączeniu musi być gotowy do 

pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu 

 Dodatkowe niezbędne urządzenia / zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy 

Wykonawca 
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Gwarancja/ serwis:  

1. Wykonawca odpowiada nieodpłatnie za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do 

Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze(od poniedziałku do piątku) od chwili ich zgłoszenia. 

2. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta 

serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i 

wyłącznie z dostępem do sieci Internet. 

4. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o 

wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i 

przewidywanym czasie jej usunięcia. 

5. Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 5 dni w 

tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-17.00. 

6. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do 

konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń 

/ zestawów /oprogramowania będących przedmiotem umowy, również w danej 

lokalizacji zgłaszającej awarie/usterkę. 

 

Uwaga:  

 

1. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację 

przedmiotowego zamówienia przedstawi pisemnie Zamawiającemu harmonogram 

wykonania usługi uwzględniający zakończenie wykonania usługi maksymalnie do dnia 

01.01.2017 r. 

2. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia 1.01.2017 r., do dnia 

31.12.2017 r. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania fizycznego montażu wszystkich 

elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego wraz z dostarczeniem 

pełnego zestawu narzędzi wymaganych do skonfigurowania połączenia internetowego. 

4. W kwestii technicznego montażu Wykonawca będzie kontaktował się bezpośrednio z 

Beneficjentem. 

5. Usługa dostępu do Internetu będzie wykonana w terminie –wykonanie usług 

internetowych –od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

6. Jeżeli wykonawca będzie korzystał np. w zakresie dostarczania Internetu z usługi 

podwykonawcy, jest zobowiązany – przed podpisaniem umowy – do wskazania tego 

podwykonawcy tj. operatora, który będzie realizował dostarczanie Internetu. 

7. Płatność za sygnał Internetowy będzie wykonywana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  

8. Faktura z tytułu: 

a) opłaty aktywacyjnej(jednorazowej) zostanie wystawiona z chwilą 

realizacji dostępu do Internetu do wszystkich lokalizacji, które 

będą potwierdzone protokołem odbioru przez Wykonawcę i 

Zamawiającego, 
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b) dostarczania sygnału internetowego będzie wystawiana co 

miesiąc, po zakończeniu miesiąca, począwszy od dnia 

rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do Internetu.  

c) Ostatnia faktura za usługi wymienione w pkt. b i c zostanie 

wystawiona dzień po zakończeniu świadczenia usług. 

II. Oferent przygotowując ofertę zobowiązany jest sporządzić ofertę w formie 

pisemnej, w języku polskim obowiązkowo na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego! W przypadku, gdy Oferta 

będzie podpisana przez osobę upoważnioną w imieniu osób wskazanych do 

składania oświadczeń woli i zawierania umów, Oferent zobowiązany jest 

dołączyć aktualne upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej 

Ofertę! 

III. Miejsce i termin składania ofert. 

 

Podpisany „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 1 do zapytania pn. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-

learningowych” – uruchomienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w 

gospodarstwach domowych, będących beneficjentami projektu oraz w 5 pracowniach e-

leraningowych utworzonych w ramach realizacji projektu, oraz zapewnienie łącza 

internetowego dla wyżej wymienionych podmiotów od dnia uruchomienia do dnia 

31.12.2017 r.” 

  

Należy składać: 

1) W zamkniętych kopertach – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. 

Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w kancelarii lub sekretariacie (pok.15,18). 

2) Drogą mailową na adres: powiat@staszowski.eu (czytelne skany wraz z 

pieczątkami oraz podpisami). 

 

W terminie do dnia: 16.12.2016 r. do godziny: 12:00. 

IV. Ocena ofert:  

- limit danych: Limit – 0 pkt, Brak limitu danych – 20 pkt. 
- termin wykonania usługi:  Do 3 dni – 20 pkt, Od 4 do 7 dni – 5 pkt, Powyżej – 0 pkt. 

- kwota: Cena minimalna - 60 pkt. 

 

Staszów, dn.12.12.2016 r.                   
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Zał. Nr 1  -Formularz oferty 

…………………………………. 

Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

Powiat Staszowski  

28-200 Staszów 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 

NIP:866-17-09-857 

 

OFERTA 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych” – uruchomienie 

dostępu do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, będących 

beneficjentami projektu oraz w 5 pracowniach e-leraningowych utworzonych w ramach 

realizacji projektu, oraz zapewnienie łącza internetowego dla wyżej wymienionych 

podmiotów od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2017 r.” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na cenę: 

-brutto………………… zł 

(słownie złotych………………………………………………………………………) 

W tym ………………….% podatek VAT:…………………………… zł 

-cena netto……………zł 

Według wyszczególnionego zestawienia zgodnego z wartościami podanymi powyżej:  

 
1 2 3 4 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

miesięczna 

cena 

jednostkowa 

brutto 

ilość 
wartość brutto 

(2x3)=4 

1 Opłata aktywacyjna 

(jednorazowa) 
- 

40 

gosp.do
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m. + 5 

(pracow

ni) 

2 

Abonament za dostępu 

do Internetu dla 

gospodarstw domowych 

do 31.12.2017 r. 

 40  

3 

Abonament za dostępu 

do Internetu dla 5 

pracowni e-

learningowych do 

31.12.2017 r. 

 

5 

pracow

ni 

 

 
Razem 

 
  

 

Limit danych:……………………………………………………………….. 

Termin wykonania usługi:…………………………………………………. 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty zamówienie 

będzie realizowane zgodnie z wymaganiami postawionymi w zapytaniu ofertowym pn. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z 

wykorzystaniem metod e-learningowych” – uruchomienie dostępu do szerokopasmowego 

Internetu w gospodarstwach domowych, będących beneficjentami projektu oraz w 5 

pracowniach e-leraningowych utworzonych w ramach realizacji projektu, oraz 

zapewnienie łącza internetowego dla wyżej wymienionych podmiotów od dnia 

uruchomienia do dnia 31.12.2017 r. 

 

……………………………. 

     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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