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Wiązowna dnia  16.10.2020 r. 

WI.041.7.2018.ON  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Gminy Wiązowna (Zarządzenia 

nr 23.415.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 marca 2017) r zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę 

zamówienia: 

Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI w Wiązownie  dla zadania budżetowego: 

System sieci bezprzewodowej WIFI w ramach zadania „Propagowanie łączności internetowej w 

społecznościach lokalnych - WiFi4EU w Wiązownie” 

Projekt realizowany w ramach Umowy, na działanie zatytułowane „Propagowanie łączności internetowej w 

społecznościach lokalnych - WiFi4EU” , nr działania 2-2019/020185-041110. 

Zamawiający:  
Gmina Wiązowna  
ul. Lubelska  59                 
05-462 Wiązowna  
NIP: 532-000-02-34 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sieci bezprzewodowej WIFI w Wiązownie, w tym: 

1) Zadanie 1 - dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI w minimalnej liczbie 11 

zewnętrznych punktów dostępu zgodnie z lokalizacją i warunkami technicznymi podanymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 
 

2. Kod CPV: 

1. 32412110 - Sieć internetowa  
2. 32413100 - Rutery sieciowe  
3. 32418000 - Sieć radiowa  
4. 32420000 - Urządzenia sieciowe  
5. 32581000 - Sprzęt do przesyłu danych  
6. 44212200 - Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe  
7. 45232330 - Wznoszenie masztów antenowych  
8. 45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe  
9. 45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne  
10. 45312330 - Montaż anten radiowych  
11. 45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
12. 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siec-internetowa-2572
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rutery-sieciowe-2575
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siec-radiowa-2580
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-do-przesylu-danych-2666
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wieze-maszty-kratowe-polmaszty-i-slupy-stalowe-5981
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wznoszenie-masztow-antenowych-6686
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/telekomunikacyjne-roboty-dodatkowe-6688
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/montaz-anten-radiowych-7028
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-telekomunikacyjnych-7033
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096
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3. Istotne warunki zamówienia: 

1. Wymagania dotyczące udziału w postępowaniu szczegółowo zostały opisane poniżej oraz w 

dołączonych załącznikach. 

2. Do zapytania dołączono wzór umowy- Załącznik nr 3 do zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

4. Możliwość składania ofert częściowych: 

Nie 

5. Opis Przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI w Wiązownie w zakresie 

i na zasadach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym w rozumieniu warunków działania „Propagowanie 

łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU”. W zakresie zamówienia jest zakup, instalacja i 

uruchomienie urządzeń umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług teleinformatycznych typu HotSpot w 

ramach działania „WiFi4EU”. System bezprzewodowych punktów dostępowych HotSpot należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi i formalnymi działania WiFi4EU dostępnymi na stronie: www.wifi4eu.cti. 

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zapisami E-umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę” (CEF)- WiFi4EU (Umowa nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/020185 – 041110 zwarta pomiędzy Agencją 

Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci a Gminą Wiązowna ) stanowiącej Załącznik do Zapytania ofertowego. 

Szczegółowy opis znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik do Zapytania ofertowego. 

6. Wymagania formalne 

Wykonawca przyjmując rolę przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi w rozumieniu zapisów programu „WiFi4EU” 

zobowiązuje się do przyjęcia obowiązków wynikających z tego faktu, w szczególności: 

- wykonawca powinien być podmiotem zarejestrowanym na portalu WiFi4EU dostępnym pod adresem 

https://www.wifi4eu.eu/ oraz przedłożyć wymagane przez Agencję oświadczenia. 

- obowiązek spełnienia wymagań technicznych przez wykonawcę. 

- wykonawca przyjmuje do wiadomości sposób regulowania płatności przez Agencję w kwocie do 15 000 euro oraz 

bierze na siebie ryzyko za ewentualne różnice kursowe walut; 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków: 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do realizacji bonu WiFi4EU, są podmiotem zgłoszonym i zarejestrowanym jako 

przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi w rozumieniu zapisów programu WiFi4EU lub dokona takiego 

zgłoszenia przed podpisaniem umowy; 

http://www.wifi4eu.c/
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert w niniejszym postępowaniu, wykonali przynajmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone 

przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 

8. Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia: do 10.01.2021 r 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Wymagania podstawowe: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 

2) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 3 do zapytania. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż 

do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby 

6) Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena 

winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego. 

1) Informacji na temat zapytania ofertowego udziela: 

Olga Nowak  - Wydział Rozwoju Gospodarczego , tel.: +48 22 51 25 882, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl. 

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych 

zobowiązań wobec stron. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku 

zapytania ofertowego Oferenta. 
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11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i     w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych  jest 

Wójt Gminy Wiązowa z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna; 
1.2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna można kontaktować się pod 

numerem telefonu 22 812 85 56, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu; 
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybach wskazanych w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;   

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a łącznie z okresem archiwizacji 5 
lat; 

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8. posiada Pani/Pan: 
1.8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
1.8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
1.8.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych; 

1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych; 
1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Pzp. 

mailto:iod@wiazowna.pl
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12. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, zatytułowaną „Dostawa i uruchomienie systemu sieci 

bezprzewodowej WIFI w Wiązownie”, należy dostarczyć do Pawilonu Kultury – Wydział Rozwoju Gospodarczego  

do 20/11/2020 r., w sposób (do wyboru): 

1) osobiście do Pawilonu Kultury - Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna 

2) przesłać na adres e-mail o.nowak@wiazowna.pl (dokumenty podpisane i zeskanowane) 

 

 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Wzór Umowy 

3. Formularz ofertowy. 

4. Umowa dotacyjna dla Gminy Wiązowna 
 
 
 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 

podpis Zamawiającego 
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