Łuków, 16.04.2012r.

Zapytanie ofertowe
nr 3/2012
Dotyczy budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pt.: „„Budowa radiowej
sieci internetowej na obszarach podlegających wykluczeniu cyfrowemu we wschodniej części
powiatu łukowskiego".” w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili” przez LUKMAN MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Numer projektu: POIG.08.04.00-06-184/10-01
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego
oferty podlegają odrzuceniu.
II. ZAMAWIAJĄCY
Lukman Multimedia sp. z o.o.
ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa.
NIP: 825-213-41-29, REGON: 060530228, KRS: 0000432749
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa 4 masztów pod stacje przekaźnikowe,
oraz ich wyposażenie
2. Budowa masztów pod stacje przekaźnikowe zostanie wykonana zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiającego projektami budowlanymi
3. Dokumentacja projektowa (projekty budowlane masztów pod stacje przekaźnikowe) dostępna
jest do wglądu w siedzibie zamawiającego
IV. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
• Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania
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2. Wykonawca jest związany złożona ofertą, co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert do zamawiającego.
V. KONTAKT WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub
elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z wykonawcami:
Wojciech Dębski – wdebski@lukman.pl tel. 503 825 500
2. Wszystkie zapytania wyjaśniające należy kierować do zamawiającego najpóźniej 5 dni przed
upływem terminu składania ofert.
3. Odpowiedzi zamawiającego na zapytania o wyjaśnienie zostaną rozesłane do wszystkich
zgłoszonych wykonawców, a także opublikowane na stronie internetowej zamawiającego
(www. Lukman.pl)
VI. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA OFERT ORAZ OPIS SPOSBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW OFERT
1. Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej (na płycie CD/DVD).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2012r do godz. 12.00
3. Każda oferta powinna zawierać następujące wymagane, pod rygorem wykluczenia z
postępowania załączniki:
• Oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 4 niniejszego zapytania.
• Pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca
posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
4. Dokumenty należy złożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę z wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa, które składa się w oryginale
albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Oferty należy składać w szczelnie zaklejonych, nieprzejrzystych kopertach z dopiskiem
„Oferta w postępowaniu 3/2012”.
6. Oferty należy składać na adres:
Lukman Multimedia sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego 27 21-400 Łuków.
VII. OTWARCIE OFERT

1. Wszystkie zgłoszone oferty zostaną otwarte 02 Maja 2012r. o godzinie 12: 00 w siedzibie
zamawiającego
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90%
2 - Jakość wykonania, gwarancja 10%
IX. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
•
•
•
•
•

Będzie zawierać rażąco niską cenę
Zostanie złożona po terminie składania ofert
Jeśli treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
Zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów
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X.POWIADOMIENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Zamawiający będzie naliczał wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia
w wysokości 0, 5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzeże sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia o
10% w stosunku do każdej zamawianej pozycji. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie
podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez wykonawcę. Wykonawca zgodzi się
na zwiększenie zakresu zamówienia na warunkach cenowych przedstawionych w ofercie.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2012 r

.
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