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DG-NET.PL Anna Lis Przeczyce, dnia 15-11-2013 
Ul. 21 Stycznia 135 
42-460 Przeczyce 
 
Zapytanie ofertowe nr :  POIG.08.04.00-24-012/13-00/DG-NET/1/11/2013 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013 pt. „Rozwój sieci światłowodowej FTTH DG-net w województwie 
śląskim" 

Umowa nr POIG.08.04.00-24-012/13-00 
 
 
ZAMAWIAJĄCY : 
DG-NET.PL Anna Lis 
ul. 21 Stycznia 135,42-460 Przeczyce dotacje@dg-net.pl 
I. TRYB ZAMÓWIENIA : zapytanie ofertowe zgodnie z § 11 ust. 2- 4 umowy o dofinansowanie w 
ramach programu PO IG 8.4. W oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. Zm. ) – 
Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy. 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wg załączonej specyfikacji, stanowiącej załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego) : 
 

I. Dostarczenie szaf dystrybucyjnych z wyposażeniem: 
1.1 Kabel światłowodowy 96j 
1.2 Kabel światłowodowy 48j 
1.3 Kabel światłowodowy 24j 
 
 
 

III. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT: 
- częściowych. 
- wariantowych. 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/USŁUGI : 

1. Dostarczenie kabli światłowodowych: 7.12.2013 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT I METODOLOGIA OBLICZANIA PUNKTACJI: 
· 80% - cena netto (maksymalnie 80 punktów). Oferta najtańsza uzyskuje maksymalną liczbę 
punktów. Ilość pkt będzie liczona według poniższego wzoru: 
Ilość punktów = (Najniższa cena netto oferty/cena netto oferty badanej ) x 80 
· 10% - okres gwarancji i warunki serwisu gwarancyjnego (maksymalnie 10 punktów): 
a) powyżej 5 lat– 10 pkt 
b) powyżej 3 lat do 5 lat – 7 pkt 
c) powyżej 2 lat do 3 lat – 4 pkt 
d) do 2 lat – 1 pkt 
· 10% - warunki płatności przy czym minimalny termin płatności to 30 dni (maksymalnie 10 
punktów): 
a) płatne do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT– 1 pkt 
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b) płatne do 45 dni od dnia wystawienia faktury VAT – 5 pkt 
c) płatne do 60 dni i więcej od dnia wystawienia faktury VAT – 10 pkt. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT : 
DG-NET.PL Anna Lis, 42-460 Przeczyce ul. 21 Stycznia 135 lub w biurze 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. 
Budowlanych 11 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) do dnia 29.11.2013 r. do godz. 17:00. 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Za datę i godzinę 
złożenia oferty dostarczanej pocztą lub kurierem uważać będzie się datę i godzinę dostarczenia 
oferty do Zamawiającego. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po jej złożeniu. 
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: 
Mariusz Jaworski, tel.(32)790 41 31, e-mail : dotacje@dg-net.pl 
VII. MINIMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: do 10.12.2013r. 
VIII. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT: do 01.12.2013 r 
IX. ZŁOŻONA OFERTA POWINNA: 
• mieć formę pisemną; 
• być sporządzona w języku polskim lub angielskim; 
• być sporządzona na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2; 
• posiadać datę sporządzenia; 
• zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy; 
• zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
• zawierać wszystkie dane niezbędne do dokonania oceny oferty według kryteriów wskazanych w 
niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu; 
• być podpisana przez Wykonawcę ( lub osobę uprawnioną do występowania w obrocie prawnym 
w imieniu oferenta ) oraz opatrzona pieczątką firmową. 
X. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE 
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, 
nie później jednak niż 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert. W takim przypadku 
zmienione ogłoszenie o zamówieniu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie: 
 
- w biurze DG-NET.PL Anna Lis ul. Budowlanych 11 ,41-303 Dąbrowa Górnicza lub w siedzibie firmy 
42-460 Przeczyce ul. 21 Stycznia 135 w miejscu publicznie dostępnym 
- na stronie internetowej firmy: www.dg-net.pl 
- wysłanie zmienionego ogłoszenia do potencjalnych oferentów do których zostało wysłane 
pierwotne zapytanie ofertowe. 
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych w przypadku 
gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia; 
• Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie została złożona żadna oferta; 
- po przeprowadzeniu negocjacji cenowych, cena najkorzystniejszej oferty nadal będzie 
przewyższać kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej 
umowy. 
 
Załącznik nr 2 

…………………………        …………………………. 
(miejscowość, data )        pieczątka Wykonawcy 
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FORMULARZ OFERTOWY 

do zapytania ofertowego nr: POIG.08.04.00-24-012/13-00/DG-NET/1/11/2013 
w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
2013 pt. 
. „Rozwój sieci światłowodowej FTTH DG-net w województwie śląskim" 

Umowa nr POIG.08.04.00-24-012/13-00 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
DG-NET.PL Anna Lis 
ul. 21 Stycznia 135, 42-460 Przeczyce; dotacje@dg-net.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (o parametrach nie gorszych niż w załączonej 
specyfikacji): 
1. Dostarczenie kabli światłowodowych 
 
III. MINIMALNY TERMIN WAŻNOSCI OFERTY: do 07.12.2013r. 
IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY/Dostawcy 
Nazwa: ………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………….……… 
NIP: ………………………………………………………………………….....……… 
Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………. 
 
V. OFERTA 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 
brutto złotych: ………………………..……. zł 
(słownie:……………………………………………………………..………………………………….) 
netto złotych: …………………………..…… zł 
(słownie:…………………………………………………………………………..….…………………) 
podatek VAT w wysokości ……………. % 
2. Oferuję termin realizacji: 
I. Dostarczenie kabli światłowodowych do:……………………….……………., 
3. Oferuję warunki gwarancji: ……………………………………………………………………….. 
4. Oferuję warunki płatności: ……………………………………………………………………….. 
5. Oświadczam, że z należytą starannością zapoznałem się ze specyfikacją przedmiotu zapytania i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń. 
6. Oświadczam, że posiadamy wszelkie kwalifikacje i możliwości potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zapytania. 
7. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty 
firmy: 
- KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
- Regon 
- NIP. 
…...........................……………………… 
( data, pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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Specyfikacja: 
 
lp Nazwa robót/materiału/usług ilość Termin 

realizacji 
1 Kabel światłowodowy jednomodowy z możliwością  

podwieszania na podbudowie słupowej NN min przęsło 60m  -  
96j włókno G652D lub lepsze 

19000m 7.12.2013 

2 Kabel światłowodowy jednomodowy z możliwością 
podwieszania na podbudowie słupowej NN min przęsło 60m  - 
48j   włókno G652D lub lepsze 

4000m 7.12.2013 

3 Kabel światłowodowy jednomodowy z możliwością 
podwieszania na podbudowie słupowej NN min przęsło 60m  - 
24j   włókno G652D lub lepsze 

18000m 7.12.2013 

 


