Warszawa 10-07-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE POIG.08.04.00-06-087/13-00/2014
dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą „Budowa
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie
radzyńskim „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 8.4
I.
Zamawiający
Lukman multimedia Spółka z o.o. 00-549 Warszawa, ul. Piękna 11a woj.
Mazowieckie tel. 22 438 60 00
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukman.pl
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III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego stosownie
do § 11 pkt. 4 mowy o dofinansowanie , zgodnie z zasadą konkurencyjności
oraz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i
przejrzystości, a także równego traktowania Wykonawców i konkurujących
technologii.
2. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r
Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie warunków udziału w
postępowaniu – odpowiednie zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).
3. W celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia, Zamawiający skieruje
zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.
Zapytanie ofertowe zostanie także zamieszczone na stronie internetowej
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II. Informacje o projekcie
1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Budowa infrastruktury
szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie radzyńskim „
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, działania 8.4
2. Celem projektu jest budowa dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej
światłowodowej (platformy transmisji danych), pomiędzy hurtowym
punktem dystrybucji sygnału internetowego zlokalizowanym w Radzyniu
Podlaskim ul. Wisznicka 111 - budynek szpitala, ( z istniejącą infrastrukturą i
podpisaną umową z właścicielem) a grupami docelowymi odbiorców w
postaci mieszkańców i przedsiębiorców z obszarów podlegających
wykluczeniu cyfrowemu tzw. „białych plam” powiatu radzyńskiego dla
zapewnienia
dostępu
szerokopasmowego
do
internetu.
Nowo
wybudowana infrastruktura podłączona zostanie do miejscowości: Płudy,
Ustrzesz, Marynin, Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe. Ilość abonentów
podłączonych dzięki realizacji projektu wynosi 700 szt.

Zamawiającego – www.lukman.pl - oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Pięknej 11a, 00-549 Warszawa. Załączniki do
zapytania ofertowego
można uzyskać przesyłając e-mail na adres
8.4-radzyn@lukman.pl, podając w temacie wiadomości numer zapytania
ofertowego.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, budowa kanalizacji
teletechnicznej i przyłączy abonenckich, dostawa i instalacja kabli
światłowodowych, dostawa i montaż urządzeń pasywnych w ramach
budowy sieci szerokopasmowej w miejscowościach Radzyń Podlaski, Płudy,
Paszki Małe, Paszki Duże, Zabiele, Ustrzesz i Marynin. Zestawienie elementów
infrastruktury, które należy wykonać w ramach zamówienia znajduje się w
załączniku nr 3
2. Realizacja zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe
obejmuje wszelkie niezbędne prace projektowe, budowlane, montażowe i
konfiguracyjne, w tym:
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Wykonawca
przygotuje
niezbędną
dokumentację
projektową
i
powykonawczą w minimum 3 egzemplarzach, w tym w wersji elektronicznej
(w formatach edytowalnych Microsoft Office, AutoCad, Corel itp.).
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1. Przeprowadzenie
niezbędnych
wizji
technicznych
–
inwentaryzacja do celów projektowych;
2. Opracowanie koncepcji przebiegu sieci światłowodowej na
obszarze inwestycji;
3. Przygotowanie dokumentów formalnych:
3.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do
realizacji projektu,
3.2. uzyskanie odpowiednich zezwoleń, zgód (w ofercie należy
wskazać, jakie wg Wykonawcy pozwolenia/zgłoszenia są
wymagane prawem dla określonego w zamówieniu zakresu
prac),a w tym:
 Zakup map i wypisów,
 Uzyskanie zgód właścicieli działek,
 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej,
 Rejestracja inwestycji w odpowiednich organach
urzędowych,
 Sporządzenie wymaganych raportów i analiz,
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
4. Zakup, montaż i konfigurację urządzeń pasywnych i aktywnych
sieci oraz węzła internetowego;
5. Zakup, montaż i konfigurację infrastruktury;
6. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych;
7. Dostawę i uruchomienie sieci dla 700 abonentów (gospodarstw
domowych )

Opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zrealizuje zamówienie w systemie Zaprojektuj-Wybuduj w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2015.
V. Okres gwarancji
Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36
miesięcy – zarówno na poszczególne urządzenia stanowiące przedmiot
zamówienia, jak i na całą wybudowaną sieć telekomunikacyjną. Okres
gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty
protokołu usunięcia usterek.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki obligatoryjne:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia, a w tym zakresie:
a) wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonali
z
należytą
starannością
następujące
przedsięwzięcia:
• Wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy sieci
światłowodowej o długości minimum 100 km. Liczba referencji
potwierdzających spełnienie warunku nie może przekraczać 3
szt.
• Wykonanie co najmniej 1000 przyłączy sieci szerokopasmowej
w co najmniej 100 budynkach. Liczba referencji
potwierdzających spełnienie warunku nie może przekraczać 3
szt..
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b) wykażą i udokumentują, iż dysponują lub będą dysponować
(na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub
umowy o współpracy) na etapie realizacji zamówienia co
najmniej 2 osobami posiadającymi ukończone szkolenie z
zakresu montażu instalacji światłowodowych oraz co najmniej
2 osobami posiadającymi potwierdzenie ukończenia szkolenia
dot. praktycznej obsługi spawarki światłowodów. Wyżej
wymienione osoby muszą wykazać się doświadczeniem przy
montażu instalacji światłowodowych.;
c) wykażą i udokumentują, iż dysponują lub będą dysponować
(na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub
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Fakt należytego wykonania przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 1.1- 1.2
winien być potwierdzony stosownymi dokumentami.

umowy o współpracy) na etapie realizacji zamówienia co
najmniej 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z
zakresu projektowania i budowy sieci światłowodowych.
Fakt posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia określonych w pkt. a i b
winien być potwierdzony stosownymi dokumentami.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
1.4. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do
wysokości co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych,
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2. Na potwierdzenie spełnienia warunków obligatoryjnych określonych w pkt.
1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące
dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
2. W zakresie warunku określonego w pkt. 1.2 pkt. a) – wykaz
zrealizowanych przedsięwzięć w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem przedsięwzięciu stanowiącemu przedmiot zamówienia,
tj. spełniających warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1.2a, wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie przedsięwzięć- wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
3. W zakresie warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.2 b-c - wykaz osób
uczestniczących w realizacji zamówienia, którymi dysponuje lub na
etapie realizacji zamówienia będzie dysponował Wykonawca wraz z
informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych
przez nie czynności, a także podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
4. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w
realizacji zamówienia posiadają wymaganą wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie, w tym: zaświadczenia o przeszkoleniu ww. osób w
zakresie opisanym w pkt. 1 ppkt.1.2b
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Ocena spełniania obligatoryjnych warunków udziału w postępowaniu
(określonych w pkt. 1-5) zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o dokumenty załączone do oferty, zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. 2 poniżej.

W przypadku osób, którymi Wykonawca będzie dysponował na etapie
realizacji projektu, obligatoryjnym załącznikiem jest również list intencyjny
lub inny dokument potwierdzający, iż wykazane osoby będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia.
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 1.000.000 zł,
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych
Z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Paweł Kiepuszewski –
Dyrektor Zarządzający,
tel. 22 438 60 00, e-mail: 8.4-radzyn@lukman.pl
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną.
3. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy
kierować na adres:
Lukman multimedia Spółka z o.o. 00-549 Warszawa, ul. Piękna 11a
z powołaniem się na numer zapytania ofertowego.

Lukman Multimedia Spółka z o.o.
00-549 Warszawa ul. Piękna 11a

tel. 22 438 60 00
www. Lukman.pl

Strona

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego, z
wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie
dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio
w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 6 miesięcy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.

4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
4.1. Dokumenty wskazane w rozdziale VI zapytania ofertowego,
4.2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do złożenia oferty w przypadku gdy
ofertę podpisuje osoba/osoby inna niż upoważniona do występowania
w imieniu Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym
– pełnomocnictwo powinno być notarialnie poświadczone,
4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiający propozycję
terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Formularz
elektroniczny harmonogramu zostanie przekazany zainteresowanym
Oferentom po wysłaniu zapytania na adres 8.4-radzyn@lukman.pl
5. Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, parafowane
i zabezpieczone przed zdekompletowaniem.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez
osobę/osoby podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie
się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć
opisem: „Oferta na realizację zamówienia pn. Budowa infrastruktury
szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie radzyńskim „
Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i
adres Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza składania ofert przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca powinien wskazać w ofercie te części zamówienia, których
wykonanie
zamierza
powierzyć
podwykonawcom.
Wykonawca
odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
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X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową za wykonanie całości
zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
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IX. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2014r. do
godziny 9:30 w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową, na adres:
Lukman multimedia Spółka z o.o.
00-549 Warszawa, ul. Piękna 11a
z dopiskiem „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do
Internetu w powiecie radzyńskim”
O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1
zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert jest niejawne.
4. Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.lukman.pl

2. Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą do określenia ceny jest
zakres zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena musi
zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami
niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami
nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany
dołożyć wszelkich starań w celu uwzględnienia w cenie oferty wszystkich
wydatków i należności wynikających z zakresu i specyfiki projektu, jak również
obowiązujących przepisów prawa
XI. Kryteria oceny złożonych ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.
1

2

3

Nazwa kryterium
Cena zamówienia (netto) za kompleksowe
wykonanie zamówienia objętego
zapytaniem ofertowym
Udzielenie gwarancji na przedmiot
zamówienia (sprzęt oraz całą wybudowaną
sieć) na okres dłuższy niż 36 miesięcy
Termin realizacji

Suma punktów

Maksymalna liczba
punktów
60 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

Sposób przyznawania punktów:
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2. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Suma punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w zakresie kryteriów
określonych w pkt. 1 stanowić będzie ocenę końcową. Oferta z największą
ilością punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
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 Cena zamówienia (netto) za kompleksowe wykonanie zamówienia
objętego zapytaniem ofertowym cena zamówienia – max 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za kompleksowe wykonanie
zamówienia otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie
z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 60 x (Cmin / Cb)
Cmin -najniższa cena spośród złożonych ofert
Cb -cena oferty badanej.
 Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia (sprzęt oraz całą
wybudowaną sieć) na okres dłuższy niż 36 miesięcy – 10 pkt. za każdy
dodatkowy rok- max 20 pkt.
 termin realizacji – max 20 pkt.

3. Punkty wg kryteriów określonych w pkt. 1 zostaną przyznane ofertom, które
spełnią w toku oceny kryteria formalne i merytoryczne określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
4. Ocena formalna obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych
dokumentów. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie
go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
5. Ocena merytoryczna obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich
warunków obligatoryjnych określonych w rozdziale VI zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia
zgodności
stanu
faktycznego
z
przedłożonymi
dokumentami
i
oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów,
a także poprzez skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco
niskiej, niewspółmiernej do średnich cen rynkowych.
8. W przypadku, gdy oferta, która uzyskała największą liczbę punktów
zawiera, cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe
negocjacje z Wykonawcą.
9. Oceny ofert dokonywać będzie trzyosobowa komisja powołana przez
Zarząd Spółki Lukman Multimedia Sp. z o.o.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji przedstawionego przez
Wykonawcę w ofercie harmonogramu rzeczowo- finansowego.
XII. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia Wykonawców
1. O wynikach postępowania Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną
poinformowani drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zamknięcia
przyjmowania ofert. W uzasadnionych przypadkach (konieczność
uzyskania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, przeprowadzenia
negocjacji ceny) termin ten może ulec przedłużeniu.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez
dokonywania wyboru żadnej ze złożonych ofert oraz rozpisania ponownie
zapytania ofertowego. W przypadku uchylania się przez wybranego
Wykonawcę od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru
kolejnej z najwyżej ocenionych ofert.

Opis zamówienia
Wykaz elementów infrastruktury sieciowej
Formularz ofertowy,
Mapa obszaru inwestycji dla sieci światłowodowej,
Wykaz doświadczenia,
Wykaz osób,
Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
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XIII. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do zapytania ofertowego są następujące dokumenty:

Załącznik nr 1
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Projekt polega na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej
światłowodowej (platformy transmisji danych), pomiędzy hurtowym punktem
dystrybucji sygnału internetowego zlokalizowanym w Radzyniu Podlaskim ul.
Wisznicka 111 - budynek szpitala, (z istniejącą infrastrukturą i podpisaną
umową z właścicielem) a grupami docelowymi odbiorców w postaci
mieszkańców i przedsiębiorców z obszarów podlegających wykluczeniu
cyfrowemu tzw. „białych plam” powiatu radzyńskiego dla zapewnienia
szerokopasmowego dostępu do internetu.
Jako obszary świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do internetu
dla projektu zostały określone i wybrane obszary zdefiniowane w liście
miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego
dostępu do Internetu, która została opublikowana przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej.
Punkt „poboru” internetu został określony w oparciu o walidację w obszarze
realizacji projektu możliwości technicznych dostawców medium oraz potrzeb
projektu, wyznaczonej przez ilość abonentów, dla których będzie świadczona
usługa. Punkt ten został zlokalizowany w Radzyniu Podlaskim ul. Wisznicka 111
- budynek szpitala, w miejscu wykorzystywanym już przez wnioskodawcę do
tożsamych celów.
Docelową grupą odbiorców jest 700 abonentów na terenie gmin powiatu
radzyńskiego, dla których będzie świadczona usługa szerokopasmowego
dostępu do internetu, niedostępna w chwili obecnej. Projekt obejmuje
budowę systemu transmisji danych do „gniazdka u abonenta”, pozwalając
odbiorcy na korzystanie z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu od
2 do 100Mbps Mbps od momentu uruchomienia budowanej platformy.
Dla przedmiotowego obszaru (miejscowości powiatu radzyńskiego, woj.
lubelskie) jako technologię w najpełniejszy (walidacja kosztowo-efektywna)
sposób spełniającym wymogi potrzeb inwestycji, w tym z punktu widzenia
Odbiorcy
usługi
przyjęto
rozwiązania
wykorzystujące
transmisję
światłowodową w następującym układzie:
• budowa światłowodowych mikrowęzłów telekomunikacyjnych w
miejscowościach przyległych do Radzynia Podlaskiego (6 szt.),
• budowa infrastruktury przesyłającej sygnał Internetowy do miejscowości
Płudy, Ustrzesz, Marynin, Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe. (6 kpl.),
• instalacja wyposażenia optycznego, pasywnego i aktywnego mikrowęzłów
telekomunikacyjnych (6 kpl.),
• instalacja zestawów abonenckich (700 kpl.).
Lukman multimedia Sp. z o.o. będzie jedynym właścicielem i zarządcą
infrastruktury powstałej w efekcie realizacji projektu, w okresie trwałości
projektu.
Dzięki realizacji projektu 700 abonentów z terenu gmin powiatu radzyńskiego
będzie mogło korzystać z szerokopasmowego dostępu do intenretu.
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OPIS ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2
WYKAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ

Liczba jednostek
260

100 m.

Opracowanie projektu budowlanowykonawczego
Projekt organizacji ruchu
Projekt oznakowania i zabezpieczeń robót
Rura HDPE do kabli - 50mm
Studnia z pokrywą plastikowa
Wykonanie przecisku 150mm sterowanego
Wykonanie przecisku 150mm do 10 m

100 m.

148.50

100 m.
100 m.
m.
szt.
m.
m.

260
260
260
28800
144
100
3000

Wykop otwarty pod rurociąg kablowy wraz z
10 ułożeniem rury w wykopie i odtworzenie
nawierzchni (ziemia lub trawnik)
11 Umocowanie studzienki
12 Rura HDPE do kabli - 25mm

m.
szt.
m.

28800
120
7000

13 Wykopanie 1mb wykopu z przywróceniem
nawierzchni
14 Szafa rackowa stojąca 42U
15 Klimatyzacja

m.
szt.
szt.

3000
1
1

16 Rozdzielnia zasilania 3 fazowa z dwoma
przyłączami oraz system zabezpieczeń
17 UPS
18 Przełącznica 2U 48j
19 Organizer kabli światłowodowych
20 Pigtail 1m 09/125 SM SC/APC 900um
21 Adapter SC/APC jednomodowy, DUPLEX,

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
8
20
1400
1400

22 Patchcord 3M 09/125 SM SCA/SCA G657A
2,8MM DUPLEX GOLD
23 Stelaż zapasu kabla liniowego
24 Switch 48 portów 1000BaseT/SFP (SI)

szt.
szt.
szt.

700
30
15

25 Urządzenie aktywne z portem ethernet oraz
sfp
26 Mux CWDM 8-kanałowy

szt.
szt.

700
40

szt.
szt.
szt.

40
700
8
1

4
5
6
7
8
9

27 Półka na 16 konwerterów z zasilaniem
redundantnym
28 Wkładka SFP CWDM
29 Montaż przełącznicy światłowodowej 48j
30 Adaptacja pomieszczenia
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Jednostka
100 m.
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L.P. Kategoria
1 Pozyskanie prawa drogi
Koszty geodezyjne (mapa do celów
2
projektowych + inwentaryzacja)

Usługa wykonania spawów światłowodowych
31 wraz z pomiarem reflektometrycznym
dwustronnym

szt.

1200

szt.

szt.
m.
m.

30
1
1
37
22000
17500

38 Usługa wykonania spawów światłowodowych
wraz z pomiarem reflektometrycznym

szt.

2400

39 Usługa zaciągnięcia kabla F-ADQ do rurociągu
kablowego liczona według długości kanalizacji
40 Przewód napow. FO 4j
41 Gniazdo abonenckie natynkowe
42 Demux CWDM

1 m.
1 m.
szt.
szt.

39500
7000
700
700

43 Patchcord 2,5m 9/125 SM SCA/SCA DUPLEX
GOLD

szt.

700

44 Urządzenie aktywne z portem ethernet oraz
sfp
45 Wkładka SFP CWDM
46 Pigtail 1m 09/125 SM SC/APC
47 Skrzynka abonencka
48 Montaż gniazda abonenckiego natynkowe

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

700
700
1400
700
700

Usługa zarobienia kabla abonenckiego
49 wtykiem SC/APC od strony mufoprzełącznicy z pomiarem

szt.

700

50 Układanie toru światłowodowego
wewnątrzbudynkowego

m.

7000

Wykonanie przepustów ściennych dla
51 pojedynczej mikro rurki wraz z przewiertem
ściany

szt.

700

Strona
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32 Montaż stelażu zapasu kabla
światłowodowego
33 Montaż szafy rakowej stojącej 42u
34 Montaż skrzyni zapasu kabla
35 Mufa 96J
36 Kabel FO 24j
37 KABEL FO 96 J
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Załącznik 3
……………………………………
.
miejscowość, data
OFERTA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/ POIG.08.04.00-06-087/13/2014
1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie
radzyńskim „
2. Wykonawca:
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres firmy:…………………………………………………………………………………
Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………
Osoby uprawnione do reprezentacji.
……………………………………………………...

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy
realizację zadania
za :
cenę
ryczałtową
netto
………………….(słownie
złotych
:……………………………….
…………………………………………………………………………………………) +
kwota podatku VAT (23%)...................................
= łącznie kwota brutto……………………….

zawarcia

Lukman Multimedia Spółka z o.o.
00-549 Warszawa ul. Piękna 11a
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2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia

12

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

umowy do ………………………………………….
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas określony w zapytaniu
ofertowym.
4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się i przyjmujemy postanowienia zapytania
ofertowego

Strona
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………………………………………...
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Załącznik 4

Strona

14

MAPA OBSZARU INWESTYCJI DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
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Załącznik 5
WYKAZ DOŚWIADCZENIA
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie
radzyńskim „
oświadczam, że reprezentowana przez nas Firma:
Nazwa firmy .....................................................................................................
Adres:..............................................................................................................,
Tel/fax :.............................................................................................................
NIP : ...............................

Regon: ...............................

adres e-mail...........................
wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
następujące zamówienia:

Zakres przedmiotowy
robót

Długość
wybudowanej
infrastruktury
światłowodowej

Data
wykonania

Odbiorcy

Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że roboty o
których mowa powyżej zostały wykonane należycie.
_________________________
podpis osoby uprawnionej

15

___________________
miejscowość i data
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Załącznik 6

WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie
radzyńskim „
oświadczam, że reprezentowana przez nas Firma:
Nazwa firmy .....................................................................................................
Adres:..............................................................................................................,
Tel/fax :.............................................................................................................
NIP : ...............................

Regon: ...............................

adres e-mail...........................
oświadczam, że w wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące
osoby:

___________________
miejscowość i data

Lukman Multimedia Spółka z o.o.
00-549 Warszawa ul. Piękna 11a

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi
osobami

_________________________
podpis osoby uprawnionej

tel. 22 438 60 00
www. Lukman.pl
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Doświadczenie
zawodowe
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Wykształcenie
Nazwisko i Imię

Załącznik 7

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie
radzyńskim „
oświadczam, że reprezentowana przez nas Firma:
Nazwa firmy .....................................................................................................
Adres:..............................................................................................................,
Tel/fax :.............................................................................................................
NIP : ...............................

Regon: ...............................

adres e-mail...........................
udziela gwarancji i rękojmi:
na budowę infrastruktury teletechnicznej oraz dostarczony sprzęt - na okres
……….. lat, licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania

_________________________
podpis osoby uprawnionej
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___________________
miejscowość i data
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