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Urząd Miejski w Płońsku 
ul. Płocka 39 
09-100 Płońsk 
tel. (23) 663-13-24, (23) 662-26-91 wew. nr 324 
faks (23) 662-55-11 
www.plonsk.pl 
Wydział Współpracy i Rozwoju 
Referat Współpracy Europejskiej i Regionalnej oraz Pozyskiwania Środków Finansowych 

 
WR.WE.042.1.18.2014  Płońsk, 3 czerwca 2014 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
                                                           nr WR.WE.042.1.18.2014 
dot. usługi świadczenia dostępu do Internetu dla 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk i 100 

gospodarstw domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

I. Oficjalna nazwa i adres zamawiaj ącego: 
Nazwa: 
Gmina Miasto Pło ńsk 
reprezentowana przez  
Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Płońsk  

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
Anna Piekarczyk – Kierownik Referatu Współpracy 
Europejskiej i Regionalnej oraz Pozyskiwania 
Środków Finansowych  

Adres: 
ul. Płocka 39  

Kod pocztowy: 
09-100 

Miejscowość: 
Płońsk 

Województwo: 
Mazowieckie 

Telefon: 
(23) 663 13 24 lub (23) 662 26 91 wew. 24 

Faks: 
(23) 662 55 11 

Poczta elektroniczna: 
t.matoblewski@plonsk.pl 

 

Adres internetowy: 
www.plonsk.pl 
 

 
Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia: 

− kod: 72411000 – 4 – dostawcy usług internetowych (ISP) 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia dostępu do Internetu dla 12 jednostek podległych 
Gminy Miasto Płońsk i 100 gospodarstw domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 
Dostęp do Internetu musi być zapewniony w okresie 12 miesięcy dla: 
1. 100 gospodarstw domowych na terenie miasta Płońska – Internet do 1 komputera w każdym ze 100 
gospodarstw domowych.  
2. 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk: 
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku – Internet dla 8 stanowisk komputerowych 
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku – Internet dla 6 stanowisk komputerowych 
- Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku – Internet dla 1 stanowiska komputerowego 
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku – Internet dla 57 stanowisk komputerowych  
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku - Internet dla 44 stanowisk komputerowych 
- Gimnazjum nr 1 w Płońsku – Internet dla 47 stanowisk komputerowych  
- Gimnazjum nr 2 w Płońsku – Internet dla 30 stanowisk komputerowych 
- Przedszkola nr 1 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych  
- Przedszkola nr 2 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
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- Przedszkola nr 3 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych  
- Przedszkola nr 4 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
- Przedszkola nr 5 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 

 
Usługa dostępu do Internetu musi spełniać następujące wymagania minimalne: 

1. Prędkość pobierania danych min. 2Mb/s – dla 100 gospodarstw domowych i 8 jednostek 
podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli), min. 10 Mb/s dla 4 jednostek podległych 
(Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2). 

2. Prędkość wysyłania danych nie mniejsza niż 0,2Mb/s – dla 100 gospodarstw domowych i 
8 jednostek podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli), nie mniejsza niż 1Mb/s dla 4 
pozostałych jednostek podległych Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2).  

3. Dostęp do Internetu zapewniony przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. 

4. Usługa dostarczania Internetu świadczona bez limitu transferu danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do włączenia blokady głosowych połączeń wychodzących 
oraz blokady wysyłania wiadomości SMS i MMS oraz usług o podobnym charakterze. 

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędny osprzęt i urządzenia zapewniające dostęp 
do Internetu u Beneficjentów i w jednostkach podległych niezależnie od użytego medium 
transmisyjnego przewodowego bądź bezprzewodowego.  

7. Wykonawca zapewni sprawne działanie usługi dostępu do Internetu w lokalizacjach 
wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie nieprzewidziane dodatkowe koszty 
związane z doprowadzeniem łącz internetowych oraz zapewnienia wymaganych 
parametrów tych łącz ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędny osprzęt i oprogramowanie wraz z jego 
konfiguracją do określonych przez Zamawiającego lokalizacji. 

9. Wykonawca zapewni bezobsługowość świadczonej usługi internetowej. Zamawiający 
dopuszcza jedynie obsługę przez użytkownika na poziomie przycisku połączenia i 
rozłączenia Internetu. 

10. Zamawiający wymaga dostarczenia informacji o wykorzystaniu łącza przez beneficjentów 
zawierających informacje o ilości transferowanych danych, w okresie za jaki będzie 
wystawiona faktura. 

11. Wykonawca w czasie świadczenia usługi zapewni niezbędny serwis techniczny, w ramach 
którego umożliwi zgłoszenie usterek i awarii każdego dnia roboczego telefonicznie lub e-
mailem. Wykonawca usunie usterki i przywróci sprawność połączenia w ciągu 48 godzin 
od daty zgłoszenia. 
 

12. Zamawiający w ramach świadczonej usługi zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie 
realizacji do 15% lokalizacji w przypadku 100 gospodarstw domowych. 

 
13. Gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach świadczonej usługi ma obowiązywać od 

dnia aktywacji dostępu do Internetu do dnia, w którym Wykonawca zgodnie z umową 
zakończy świadczenie usługi dostępu do Internetu. 
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III. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wyk onania zamówienia  

(w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia): 
Aktywacja dostępu do Internetu musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, ale nie 
później niż do 24.06.2014 r. Usługa dostępu do Internetu świadczona będzie w okresie 12 
miesięcy od momentu aktywacji dostępu do Internetu.  
 
IV. Kryteria oceny oferty: 
 
1. Suma oferowanej ceny(brutto) - 60% kryterium  

2. Prędkość pobierania danych dla 100 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych (MOPS, 
MCK, MBP i 5 przedszkoli ) – 20% kryterium 

3. Prędkość pobierania danych dla 4 jednostek podległych (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2) – 20% kryterium 

W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać liczbę punktów wynikającą z wymnożenia 
wagi kryterium przez 100 punktów, według zależności: 
 

       Op =  x 60% x 100 +   x 20% x 100 +   x 20% x 100 

 
gdzie Op – ocena punktowa 
SMCB – suma minimalnej ceny brutto 
SOCB – suma oferowanej ceny brutto 
PPDBOi8JP – prędkość pobierania danych w badanej ofercie dla 100 beneficjentów 
ostatecznych i 8 jednostek podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli ) 
MPPDBOi8JP – oferowana maksymalna prędkość pobierania danych dla 100 beneficjentów 
ostatecznych i 8 jednostek podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli ) 
PPD4JP – prędkość pobierania danych w badanej ofercie dla 4 jednostek podległych (Szkoła 
Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2) 
MPPD4JP – oferowana maksymalna prędkość pobierania danych dla 4 jednostek podległych 
(Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2). 
 
Przyznawane punkty będą obliczane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z 
zastosowaniem zasady, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów, jest 
ofertą najkorzystniejszą. 

 
V. Wykonawca składaj ąc ofert ę, jest zobowi ązany doł ączyć do niej nast ępujące 

dokumenty:  
a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym 
b) Oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia publicznego, oraz że zapoznał się z projektem umowy i go 
akceptuje bez uwag (załącznik nr 3) 

c) Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 i 11 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. 

 
VI. W przypadku nie doł ączenia do oferty wymaganych dokumentów b ądź jednego  

z nich oferta zostanie odrzucona z przyczyn formaln ych. 
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VII. Sposób przygotowywania oferty: 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy 
umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) wykonawcy. Koperta 
powinna być opisana w następujący sposób: 
 

Nazwa(firma) Wykonawcy 
Siedziba (adres) Wykonawcy 
                                                                                    Gmina Miasto Płońsk 
                                                                                    ul. Płocka 39 
                                                                                    09-100 Płońsk 
 

Zapytanie ofertowe nr WR.WE.042.1.18.2014 
dot. usługi świadczenia dostępu do Internetu dla 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk i 

100 gospodarstw domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Nie otwiera ć przed 9 czerwca 2014 r. godz.: 15:30  

 
 

VIII. Miejsce i termin zło żenia oferty: 
a) Ofertę należy złożyć do dnia 9 czerwca 2014 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Płońsku (sala obsługi interesanta) lub wysłać na adres:  
Urząd Miejski w Pło ńsku, 09-100 Pło ńsk, ul. Płocka 39 
 
b) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego  
w Płońsku. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę. 
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego zapytania 
ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
  
IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski,  
ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja), 09-100 Płońsk, w dniu 9 czerwca 2014 r.  
o godz. 15:30 pok. 204, piętro II. 
 
 
X. Załączniki: 

1. formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym, 
2. projekt umowy, 
3. oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się z projektem umowy i go 
akceptuje bez uwag. 
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr WR.WE.042.1.18.2014   

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. Przedmiot Zamówienia: 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia dostępu do Internetu 
dla 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk i 100 gospodarstw 
domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 
II. Dostęp do Internetu musi być zapewniony w okresie 12 miesięcy dla: 
1. 100 gospodarstw domowych na terenie miasta Płońska – Internet do 1 
komputera w każdym ze 100 gospodarstw domowych.  
2. 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk: 
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku – Internet dla 8 
stanowisk komputerowych 
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku – Internet dla 6 stanowisk 
komputerowych 
c) Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku – Internet dla 1 stanowiska 
komputerowego 
d) Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku – Internet dla 57 stanowisk 
komputerowych  
e) Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku - Internet dla 44 stanowisk 
komputerowych 
f) Gimnazjum nr 1 w Płońsku – Internet dla 47 stanowisk komputerowych  
g) Gimnazjum nr 2 w Płońsku – Internet dla 30 stanowisk komputerowych 
h) Przedszkola nr 1 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych  
i) Przedszkola nr 2 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
j) Przedszkola nr 3 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych  
k) Przedszkola nr 4 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
l) Przedszkola nr 5 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 

 
III. Usługa dostępu do Internetu musi spełniać następujące wymagania 
minimalne: 
1. Prędkość pobierania danych min. 2Mb/s – dla 100 gospodarstw 
domowych i 8 jednostek podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli), 
min. 10 Mb/s dla 4 jednostek podległych (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2). 
2. Prędkość wysyłania danych nie mniejsza niż 0,2Mb/s – dla 100 
gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 
przedszkoli), nie mniejsza niż 1Mb/s dla 4 pozostałych jednostek 
podległych Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 2).  
3. Dostęp do Internetu zapewniony przez 7 dni w tygodniu, przez 24 
godziny na dobę. 
4. Usługa dostarczania Internetu świadczona bez limitu transferu danych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do włączenia blokady głosowych połączeń 
wychodzących oraz blokady wysyłania wiadomości SMS i MMS oraz usług 
o podobnym charakterze. 
6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędny osprzęt i urządzenia 
zapewniające dostęp do Internetu u Beneficjentów i w jednostkach 
podległych niezależnie od użytego medium transmisyjnego przewodowego 
bądź bezprzewodowego.  
7. Wykonawca zapewni sprawne działanie usługi dostępu do Internetu w 
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie nieprzewidziane 
dodatkowe koszty związane z doprowadzeniem łącz internetowych oraz 
zapewnienia wymaganych parametrów tych łącz ponosi Wykonawca. 



     
 

6 
 

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędny osprzęt i 
oprogramowanie wraz z jego konfiguracją do określonych przez 
Zamawiającego lokalizacji. 
9. Wykonawca zapewni bezobsługowość świadczonej usługi internetowej. 
Zamawiający dopuszcza jedynie obsługę przez użytkownika na poziomie 
przycisku połączenia i rozłączenia Internetu. 
10. Zamawiający wymaga dostarczenia informacji o wykorzystaniu łącza 
przez beneficjentów zawierających informacje o ilości transferowanych 
danych, w okresie za jaki będzie wystawiona faktura. 
11. Wykonawca w czasie świadczenia usługi zapewni niezbędny serwis 
techniczny, w ramach którego umożliwi zgłoszenie usterek i awarii każdego 
dnia roboczego telefonicznie lub e-mailem. Wykonawca usunie usterki i 
przywróci sprawność połączenia w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia. 
12. Zamawiający w ramach świadczonej usługi zastrzega sobie prawo do 
zmiany w trakcie realizacji do 15% lokalizacji w przypadku 100 
gospodarstw domowych. 
13. Gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach świadczonej usługi 
ma obowiązywać od dnia aktywacji dostępu do Internetu do dnia, w którym 
Wykonawca zgodnie z umową zakończy świadczenie usługi dostępu do 
Internetu. 

 
  2.   Zamawiający Gmina Miasto Płońsk 

09-100 Płońsk, ul. Płocka 39 
reprezentowana przez: 
Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Miasta Płońsk  

 3.  Nazwa (firma) Wykonawcy, 
NIP 

 
 
 
 

  4. Nazwisko i imię osoby 
upoważnionej do kontaktu z 
Zamawiającym w zakresie 
wykonania przedmiotu 
umowy 

 
  5. Siedziba (adres) 

Wykonawcy, telefon, fax  
i e-mail 

 
 

6. Oferowana cena brutto 
zamówienia/ Suma 
oferowanych cen 
jednostkowych brutto 
zamówienia * 

 
………………………………………………...………………..…………………… 
 
Słownie: ……………………………….…………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………..….. 

7. Podpis osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do złożenia 
oferty, złożenia oświadczenia 
woli w imieniu Wykonawcy1  

                                                 
1 W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie 
*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 
do formularza ofertowego nr WR.WE.042.1.18.2014 

 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zapytanie ofertowe nr 
WR.WE.042.1.18.2014) na usługę świadczenia dostępu do Internetu dla 12 jednostek podległych 
Gminy Miasto Płońsk i 100 gospodarstw domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”, składam/y poniższy 
formularz cenowy. 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
Lp.  Przedmiot zamówienia  Liczba 

jednostek 
Jednostkowa

oferowana 
prędko ść 

pobierania 
danych  
(w Mb/s) 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Cena brutto 
(PLN) ogółem 

1 Usługa aktywacji 
dostępu do sieci Internet 
dla gospodarstw 
domowych oraz 
jednostek podległych 

 
112 

   

2 Abonament internetowy 
w okresie 12 miesięcy 
dla 100 gospodarstw 
domowych oraz 8 
jednostek podległych o 
przepustowości min. 2 
Mb/s 

 
108 

   

3 Zakup abonamentu 
internetowego w okresie 
12 miesięcy dla 4 
jednostek podległych o 
prędkości min. 10 Mb/s 

 
4 

   

 
suma 

 

 
Suma słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
miejscowość / data / pieczęć i podpis upoważnionej osoby 

 



     
 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego nr WR.WE.042.1.18.2014 

 
 

UMOWA NR AD.272.        .   
dot. usługi świadczenia dostępu do Internetu dla 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk i 100 

gospodarstw domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

 
Zawarta w dniu .. ……………………… 2014 r. w Płońsku pomiędzy: 
 
Gmin ą Miasto Pło ńsk z siedzib ą w Płońsku, przy ul. Płockiej 39, REGON: 000524878,   
NIP: 567 178 37 18, zwaną dalej Zamawiaj ącym, reprezentowaną przez: 
Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Miasta Pło ńsk, 
przy kontrasygnacie: ……………………………………………………………………, 
a:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REGON:………………………… NIP: ……………………………………………………...... 
 
zwanym dalej Wykonawc ą, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………...  
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa świadczenia dostępu do Internetu dla 12 jednostek podległych 
Gminy Miasto Płońsk i 100 gospodarstw domowych na terenie Płońska w ramach realizacji projektu 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska” , współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
2. Wykonawca aktywuje dostęp do Internetu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później 
niż do 24.06.2014 r. 
3. Wykonawca zapewni dostęp do Internetu w okresie 12 miesięcy dla: 
1) 100 gospodarstw domowych na terenie miasta Płońska – Internet do 1 komputera w każdym ze 100 
gospodarstw domowych.  
2) 12 jednostek podległych Gminy Miasto Płońsk: 
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku – Internet dla 8 stanowisk komputerowych 
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku – Internet dla 6 stanowisk komputerowych 
c) Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku – Internet dla 1 stanowiska komputerowego 
d) Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku – Internet dla 57 stanowisk komputerowych  
e) Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku - Internet dla 44 stanowisk komputerowych 
f) Gimnazjum nr 1 w Płońsku – Internet dla 47 stanowisk komputerowych  
g) Gimnazjum nr 2 w Płońsku – Internet dla 30 stanowisk komputerowych 
h) Przedszkola nr 1 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych  
i) Przedszkola nr 2 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
j) Przedszkola nr 3 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych  
k) Przedszkola nr 4 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
l) Przedszkola nr 5 w Płońsku – Internet dla 5 stanowisk komputerowych 
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę szczegółowych lokalizacji po podpisaniu umowy. 
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5. Usługa dostępu do Internetu musi spełniać następujące wymagania minimalne: 
1) Prędkość pobierania danych min. 2Mb/s – dla 100 gospodarstw domowych i 8 jednostek 

podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli), min. 10 Mb/s dla 4 jednostek podległych 
(Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2). 

2) Prędkość wysyłania danych nie mniejsza niż 0,2Mb/s – dla 100 gospodarstw domowych i 
8 jednostek podległych (MOPS, MCK, MBP i 5 przedszkoli), nie mniejsza niż 1Mb/s dla 4 
pozostałych jednostek podległych Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2).  

3) Dostęp do Internetu zapewniony przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. 
4) Usługa dostarczania Internetu świadczona bez limitu transferu danych. 
5) Wykonawca zobowiązuje się do włączenia blokady głosowych połączeń wychodzących 

oraz blokady wysyłania wiadomości SMS i MMS oraz usług o podobnym charakterze. 
6) Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędny osprzęt i urządzenia zapewniające dostęp 

do Internetu u Beneficjentów i w jednostkach podległych niezależnie od użytego medium 
transmisyjnego przewodowego bądź bezprzewodowego.  

7) Wykonawca zapewni sprawne działanie usługi dostępu do Internetu w lokalizacjach 
wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie nieprzewidziane dodatkowe koszty 
związane z doprowadzeniem łącz internetowych oraz zapewnienia wymaganych 
parametrów tych łącz ponosi Wykonawca. 

8) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędny osprzęt i oprogramowanie wraz z jego 
konfiguracją do określonych przez Zamawiającego lokalizacji. 

9) Wykonawca zapewni bezobsługowość świadczonej usługi internetowej. Zamawiający 
dopuszcza jedynie obsługę przez użytkownika na poziomie przycisku połączenia i 
rozłączenia Internetu. 

10) Zamawiający wymaga dostarczenia informacji o wykorzystaniu łącza przez beneficjentów 
zawierających informacje o ilości transferowanych danych, w okresie za jaki będzie 
wystawiona faktura. 

11) Wykonawca w czasie świadczenia usługi zapewni niezbędny serwis techniczny, w ramach 
którego umożliwi zgłoszenie usterek i awarii każdego dnia roboczego telefonicznie lub e-
mailem. Wykonawca usunie usterki i przywróci sprawność połączenia w ciągu 48 godzin 
od daty zgłoszenia. 

12) Zamawiający w ramach świadczonej usługi zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie 
realizacji do 15% lokalizacji w przypadku 100 gospodarstw domowych. 

13) Gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach świadczonej usługi ma obowiązywać od 
dnia aktywacji dostępu do Internetu do dnia, w którym Wykonawca zgodnie z umową 
zakończy świadczenie usługi dostępu do Internetu. 

6. Integralną część umowy stanowi Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym. 
 

§ 2 
Termin wykonania umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia wykonania umowy, jak poniżej: 
1) Wykonawca aktywuje dostęp do Internetu w lokalizacjach wymienionych w § 1 ust. 3 w 

ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 24.06.2014 r..  
2) Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu w lokalizacjach wymienionych w 

§ 1 ust. 3 w okresie 12 miesięcy od momentu aktywacji dostępu do Internetu 
potwierdzonego protokołem odbioru.  

2. Terminy aktywacji dostępu do Internetu w poszczególnych lokalizacjach musza być każdorazowo 
uzgadniane z Zamawiającym. 
3. Za termin wykonania Umowy należy rozumieć całkowite zakończenie wykonywania usługi i 
podpisanie protokołu odbioru końcowego. 
4. Świadczenie usługi dostępu do Internetu wygasa z końcem umowy, bez możliwości jego 
przedłużenia. 
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§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatno ści 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie, zgodnie z oferta Wykonawcy w łącznej kwocie brutto ……………………….…….. zł 
(słownie: ….…………………………..……………………………………………………………………..……), 
w tym za: 

1) aktywację dostępu do Internetu w kwocie brutto ……………………….…….. zł (słownie: 
….…………………………..……………………………………………………………………..), 

2) świadczenie dostępu do Internetu w lokalizacjach wymienionych w § 1 ust. 3 w okresie        
12 miesięcy w łącznej kwocie brutto ………………………….………….…….. zł (słownie: 
….…………………………..……………………………………………………………………..), 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, określonego w §1. Wynagrodzenie 
obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w tym związane z dostarczeniem i 
instalacją urządzeń służących do realizacji usługi. 
3. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni  od dostarczenia prawidłowo wystawionej, po 
odbiorze przedmiotu umowy, faktury VAT do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że płatności 
ze środków pochodzących z dotacji realizowane będą w terminie 14 dni od daty ich wpływu na konto 
Zamawiającego. 
4. Rozliczenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 nastąpi po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru aktywacji dostępu do Internetu w lokalizacjach wymienionych § 1 ust. 3, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu odbioru. 
5. Rozliczenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 będzie dokonywane co miesiąc przez 
okres 12 miesięcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur i weryfikacji pisemnych informacji, 
dotyczących wykorzystania łączy internetowych przez Beneficjentów, dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
6. Za termin zapłaty uważa się moment dokonania przelewu umówionego wynagrodzenia przez 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 
 

§ 4 
Warunki dodatkowe 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub 
dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci te 
dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.  

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 

4. Wykonawca zapewnia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku 
przeprowadzonych prac i doprowadzenie pomieszczeń do stanu sprzed podjęcia prac. 

5.  Wszystkie prace muszą być wykonywane przy pomocy narzędzi i urządzeń oraz materiałów i 
surowców dostarczonych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia o minimalnej wartości 
odpowiadającej wysokości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 z chwilą rozpoczęcia 
usługi.   
1) Ubezpieczeniu mają podlegać: 

a) usługi objęte umową, 
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b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami; 

2) Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

3) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający 
może zawrzeć umowę ubezpieczeniową z kwot należnych Wykonawcy z tytułu wykonywanych 
usług. 

4) Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego lub jako 
ogólne zmiany wprowadzone przez podmiot ubezpieczeniowy, z którym została zawarta umowa 
ubezpieczeniowa. 

 
§ 5 

Gwarancja 
Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia dostarczone w ramach świadczonej usługi na okres od 
dnia aktywacji dostępu do Internetu do dnia, w którym Wykonawca zgodnie z umową zakończy 
świadczenie usługi dostępu do Internetu. 

 
§ 6 

Kary umowne 

1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania nastąpi przez zapłatę 
kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

2) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę –  
1% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

3) w razie zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w toku czynności odbioru –  
1% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

4) w razie zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi/gwarancji przez Wykonawcę –  
1% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wierzytelności Wykonawcy z tytułu kar umownych 
z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu bieżących rozliczeń. 
4.   Strony uznają, że kary umowne są wymagalne natychmiast, bez dodatkowego wezwania. 

 
§ 7 

Warunki odbioru 
 

1. Odbiory przedmiotu umowy będą się odbywały na podstawie protokołów odbiorów po zakończeniu 
poszczególnych zadań określonych w § 1 Umowy, w terminach wynikających z § 2 Umowy. 

2. Do dokonania odbiorów przedmiotu umowy Zamawiający upoważni Komisję do odbioru, zwaną 
dalej „Komisją”. Skład Komisji ustala Zamawiający, z tym że Wykonawca ma prawo za każdym 
razem delegować 2 przedstawicieli do komisji odbiorowej. 

3. Z czynności odbiorów Komisja sporządzać będzie protokoły częściowe i końcowy. 
4. Protokół częściowego odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, 

wykaz dostarczonego sprzętu i/lub oprogramowania, wykaz przeprowadzonych prac, uwagi i 
zastrzeżenia oraz podpisy członków Komisji. 

5. Protokół końcowy odbioru zostanie sporządzony na podstawie wszystkich częściowych protokołów 
odbioru zamówienia. 
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§ 8 

Zmiana umowy 
1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania n/w 

zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego 
opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie 
zamówienia. 

2. Strony dopuszczają się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, 
przejęcia itp.); 

2) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany 
stawki VAT, tak w przypadku podwyżki, jak i obniżki; 

3) w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia; 

3. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Odst ąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 
Nadzór nad realizacj ą zamówienia 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego 
jest ………………………………………………………….., tel. …………………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy 
jest ………………………………………………….………., tel …………………..……………… 

 

§ 11 
Ustalenia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a 
w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2.  Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd, według właściwości miejscowej 
Zamawiającego. 

3. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, nadanie korespondencji na ostatnio 
wskazany adres będzie uważane za skutecznie doręczone. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym 

 
……………………………………..                    …………………………………… 

       WYKONAWCA       ZAMAWIAJ ĄCY 



     
 

6 
 

 
 

Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego nr WR.WE.042.1.18.2014 

 

 

Data……………………… 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………… oświadczam, że uzyskałem/am 
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego.  
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z projektem umowy i go akceptuję bez uwag. 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 


