
WoJEWoDzKl lNsPEKToRAT ocHRoNY RoŚLlN lNAslENNlcTWA WE WRocŁAWlU

,.Y. o i?;lł1]ł'I1) o ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław @ wi-wroclaw@ piori n.gov.pl @ oiorin.sov.nl
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wAD.2601 .319.2020

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na
usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla
wIoRiN we Wrocławiu.

1. Zamawiaiącv:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego |5-l7, 50_044 Wroclaw
NIP 891-16-70-405, REGON 932791158
WWW: www.piorin.gov.pl/dolnoslaske email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
telefon: (71) 371-84-35, fax.: (71) 371-84-32

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest instalacja oraz świadczenie usług stałego, stacjonarnego,
symetrycznego, światłowodowego dostępu do Internetu w siedzibie WIoRiN we
Wrocławiu o przepustowości 150 Mb/s. (z opcją zwiększenia przepustowości do 300
Mb/s). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania zavłiera
załącznik nr 1 w części A.

3. Termin składania ofert: 26 listopada2020r. do godz. l1:00.

4. Termin zwiazania oferta: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofeń.

5. Termin realizacii zamówienia : świadczenie usługi w okresie od 01.01.2021 r. do
31.12.2022r. włącznie.

6. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiaiacego: Mariusz Łuczyk , te|. 071137l-84-35
w.38lub 506-399_ó39

7. Wvkaz dokumentów i oświadczeń iakie musza dostarczvć Wvkonawcv:

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę formularz
ofertowy (zał.nr 1) naleŻy przesłać wjednej zdopuszczalnychpostaci

a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
b) faxem narr 07Il 371-84-32
c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

8. Krvterium wvboru ofert:
Wartość punktowa odpowiadająca minimalizacji ceny Za łącze I50 Mb/s (z wagą 70%o)

oraz załącze 300 Mb/s (z wagą 30 %o) wyliczana wg wzoru:
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P: (najniższacenamiesięczna netto załącze ,,l50" l cena miesięczna netto załącze ,,I50"
badanej oferty) * 70pkt + (najniższa cena miesięczna netto za łącze ,,300" l cena
miesięczna netto załącze ,,300'' badanej oferty) * 30pkt.

IloŚć punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania : 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
ofertą z największą wartością punktową.

9. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie
postępowania przy udzielaniu zamówieil' publicznych' których wartość netto nie
przebacza wyrażonej w zŁotych kwoty 30 tys' euro'' z 29.I2.20I7r.
(http://piorin.gov.pl/download/gfu/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1 199/2/1/reg zp-do
3Otyseuro z-29. I 2.20 I 7.pdf )

b) minimalne wymaganc warunki jakic musi spelnioó usługa składanej oferty są opisane

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(zał. nr 1 część A )'
c) w celu rea|izacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z wybranym

Wykonawcą umowę. Integralną częścią umowy będzie formularz ofertowy (zał. nr 1

część A i B).
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