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BR.271.2.89.2016 

Gmina Trzebownisko               Trzebownisko, 1.12.2016 

Trzebownisko 976 

 36-001 Trzebownisko 

       

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

   

Gmina Trzebownisko zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa łącza Internetowego w ramach  projektu 

„Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko – zapewnienie szerokopasmowego 

Internetu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Dostarczenie Internetu do 74 gospodarstw domowych. 

2. Dostarczenie Internetu do 8 jednostek organizacyjnych Gminy  

Zakres zamówienia: 

Szczegółowy zakres zamówienia  zawarty jest w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Okres  realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia  21 grudnia 2016 do dnia 21 grudnia 

2017r. 

Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt . 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej 

kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na 

wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia  

i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według 

następującego wzoru:  

                         



   
 
 

2 
 

          najniższa cena ofertowa 

C = ------------------------------------------- x 100 pkt. 

 cena oferty badanej 

  

Składanie ofert: 

 Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania  

w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią, 

 Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, zostanie odrzucona, 

 Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

 Zaleca się stosowanie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy, zaadresowane na adres Gminy Trzebownisko  (Trzebownisko 976, 36-001 

Trzebownisko) oraz opisane: „Oferta na dostawę łącza internetowego w ramach projektu 

„Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko – zapewnienie 

szerokopasmowego Internetu” z dopiskiem: „Nie otwierać przed terminem otwarcia 

ofert”  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Trzebownisku 976 do Kancelarii 

Ogólnej pok. 7 w terminie do 08.12.2016 roku, do godziny 12.00. Godziny pracy sekretariatu:  

poniedziałek od 8.30  do 16.30 

wtorek – piątek od 7.30  do 15.30 

Termin otwarcia ofert: 08.12.2016 godz. 14.00 

Załączniki: 

1. opis przedmiotu zamówienia 

2. formularz ofertowy 

 


