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Dotacje na innowacje = Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka
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1R.2Ÿ/l.1.1ó9.2015 Warka, dn. 19.10.2015r.

Wg wykazu
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Gmina Warka, działając W oparciu o art. 4 pktíš ustawy z dnia '/`.9.0l.200/el-r. Prawo
/.amówien publicznych (t.j. Dz. U. z 201312 poz. 90'/ z pó*/Ínl zm.) oraz o Ĺ_7.ar/adzenie
Nr 1R.l20.22‹2()l/l« Burmistrza Warki z dnia 16 kwietnia 201411 W sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej W
7.lotoWkach równowartości l<Woty 30 000 euro (bez podatku "\//\'1`) W Urzędzie l\/liejskim W
Waree zwraca sie z prośba o złożenie oferty na „Świadczeiiie uslugi rlostępii do internetu
w rainach realizacji projektu pn. .,,Pi'zeciwdzialanie wykliiezcniu cyił`i'oweinti w Gininie
Waika.`”.

1>i'zedmiotem zamówienia na potrzeby Projektu pn.: ,,Przeciwdziałariie wykluczeniu
cyfrowemu W Gminie Warka”~- realizowanego W ramach POIG 7.007---2013 _jest świadczenie
uslugi stałego lub mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawa, montażem i serwisem
sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest W załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego F`LiiiclLiszti Rozwoju
Regionalnego, W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne ›~› zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Wymagany termin realizacji zamówienia, tj. podlaczenie internetu do wskazanych lokalizacji:
do 30 listopada 201512

Rozliczenie umowy odbędzie się W terminie do 30 dni od daty otrzymania 1`aktury
wystawionej za każdy miesiąc zrealizowanej usługi.

W odpowiedzi na zapytanie prosimy o podanie jednostkowej ceny netto abonamentu
miesięcznego za dostęp do internetu od jednego punktu dostarczania internetu oraz całkowitą
miesięczną cenę brutto realizacji zamówienia wg załącznika nr 1.
Cenę za miesięczny abonament należy wyliczyć jako iloczyn jednostkowej ceny netto i ilości
lokalizacji powiększony o podatek VAT.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowernu w Gminie Warka" jest realizowany przez Gminę Warka.

urząd Miejski w weree ±ei. (48) 885 12 so
Pi. Czarnieckiego 1 fax (48) 685 12 25
05-660 Warka www.warka.|gI. um@warka.org.p|
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka

Wyliczając całkowita cenę brutto abonamentu prosimy uwzględnić wszystkie koszty
bezpośrednio zwiazane z realizacją zadania, W tym dostawę i montaż sprzętu potrzebnego do
świadczenia usługi.
Do umowy z wybranym Wykonawcą zostanie wpisana kwota wynikająca z założenia, że cala
usługa będzie świadczona od dnia 01.11.2015r. do 31.12.2015r.
Lista lokalizacji, do których ma zostać zapewniony dostęp do internetu znajduje się w
załączniku nr 4 do zapytania. Wykonawca ma prawo korzystania z W/w listy wyłącznie do
celów niniejszego zapytania ofertowego.

Podstawą wyboru oferty przez Zamawiajacego będzie oferowana najniższa cena brutto
abonamentu miesięcznego.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty W terminie
do dnia 26.10.2015 r.

Oferty inożna przesłać poczta na adres: Urzad Miejski W Warcc, P1. St. Czarnieckiego 1,
05-660 Warka, złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego W Warce, faksem na
nr 48 665 12 25 lub c-inailem na adres um@warka.org.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem inwestycji
i Remontów, tel. 48 665 12 68.

Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty wg załącznika nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i inl`ormacji o

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

Nie złożenie oferty w w/w terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania
zamówieniem.

Z poważaniem //-
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Załączniki: r
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1. Formularz oferty /////_A (_ V

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy

4. Lista lokalizacji
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Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” jest realizowany przez Gminę Warka.

urząd Miejski w weree tel. (48) 885 12 so
Pl. czarnieekiego 1 fax (48) 665 12 25
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