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Wrocław, dnia'Z(listopada 2018 r.

wAD.260l .246.2018

Zapytanie ofeńowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na
usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światlowodowej) dta
wIoRiN we Wrocławiu (część nr 2 postępowania)

1. Zamawiaiacv:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego l'5-l7, 50_044 Wrocław
NIP 897-16-70-405, REGON 932791158
WWW: www.piorin.gov.pl/dolnoslaske email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
telefon: (71) 371-84-35, fax.: (71) 371-54-32

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 60 Mb/s. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz
stawiane wymagania zawierazałączniknr l w części A.

3. Termin skladania ofeń: 7 grudnia 2018r. do godz. 11:00.

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

5. Termin realizacii zamówienia :

31.12.2020r. włącznie.
świadczenie usługi w okresie od 01.01.2019 r. do

6. osoba kontaktowa ze stronv Zamawiaiacego: Mariusz Łuczyk, tel. 071/371-84_35
w.38lub 50ó_399_639

7. \ilvkaz dokumentów i oświadczeń- iakie musza dostarczvó Wvkonawcv:

Wypełniony i podpisany (parafowany na kazdej stronie) przez Wykonawcę formularz
ofertowy (zał. nr l _ część, A i B) naIeŻy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

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

8. Krvterium wyboru ofert: Cena brutto - 100 7" (minimalizacja)

Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego ]'5_17, 50_044 Wrocław

tel: 7 L 37 I-84-35, fax:7 t 37'1,-84-32
wi-wroclaw@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/

WoJEWÓDZKI INSPEKToRAT OCHRoNY ROŚLIN I NASIENNICTWA
we Wrocławiu
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9. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie
postępowania ptzy udzielaniu zamówień publicznych, których wartośó netto nie
ptzel<tacza wyrażonej w złotych kwoty 30 Ęs. euro'' Z 29.12.2017r.
(http://piorin.gov.pl/download/gfi</piorirVpl/defaultstronaopisowa/1 199/2/1/reg-zp-do
3 }ty sęur o :z29 . 12.20 I 7 .pdf )

b) minimalne wymagane waruŃi jakie musi spełniaó usługa składanej oferty są opisane

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(zał. nr 1 część A ).
c) w celu rcalizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrzę z wybranym

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

część A i B).

Dolnośląski Wojewódzki lnspe ktor
Odyony Roslin i Nasiennictwa

'(-fi4l.. fu^r-W^,
ZbĘniew Mbłnlewski
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