
 

ENFORMATIC Sp. o.o. 
Rzeszów, dn. 28.07.2016r. 

  

Mieszka I 73A,      

35-303 Rzeszów     

     

 
    

      

  Zapytanie o cenę    

  dotyczące projektu pn.:    

  „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości 
powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)” 

  

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

  

      

  ENFORMATIC Sp. z o.o. Zaprasza do złożenia oferty w 
odpowiedzi na poniżej opisane rozeznanie cenowe rynku  

  

      

      

      

Nr umowy o 
dofinansowanie: 

Nie dotyczy, numer ref. wniosku: POPC.01.01.00-00-0157/15   

    
 
 

  

Zamówienie częściowe: TAK/NIE   

    
 
 

  

Opis przedniotu 
zamówienia (w 

przypadku zamówienia 
podzielonego na części 

rubrykę należy wypełnić 
dla każdej części 

oddzielnie): 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych 
prac budowlano-montażowych dla sieci szerokopasmowej 
składającej się z części światłowodowej: węzłów internetowych, 
infrastruktury FTTH (napowietrznej, ziemnej, budynkowej), 
szkieletu. Sieć szerokopasmowa funkcjonować będzie w 
województwie podkarpackim na obszarze powiatu 
krośnieńskiego miejscowości sklasyfikowanych jako „białe 
plamy” na mapie informatycznej Polski: powiat Krośnieński, 
miejscowości: Dukla, Cergowa, Jasionka, Iwla, Teodorówka, 
Chyrowa, Mszana, Tylawa, Lipowica, Lubatowa, Lubatówka, 
Jaśliska. 
 
Węzły internetowe wyposażone m.in. w przełącznik FTTH oraz 
siłownię telekomunikacyjną zlokalizowane zostaną w 
miejscowości: Dukla, Lubatowa 
 
2. Poglądowy schemat koncepcji sieci umieszczono w 
załączniku mapowym do niniejszego zapytania. 
 
3. Prace objęte niniejszym postępowaniem obejmują: 
 

  



 

3.1. Przeprowadzenie niezbędnych wizji technicznych oraz 
inwentaryzacji technicznej na terenie realizowanej inwestycji. 
 
3.2. Opracowanie koncepcji przebiegu sieci światłowodowej 
FTTH. 
 
3.3. Wykonanie uzgodnień ZUDP oraz projektów budowlano-
wykonawczych sieci szkieletowej i rozdzielczej (prace obejmują 
pozyskanie wszystkich niezbędnych zgód do wykonania 
inwestycji). 
 
3.4. Wykonanie projektów branżowych (PGE, ORANGE, PKP, 
RZGW itd.) 
 
3.5. Wykonanie projektów organizacji ruchu. 
 
3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzgodnień we 
właściwym ośrodku geodezyjnym 
 
3.7. Zakup materiałów i montaż infrastruktury magistralnej 
sieci światłowodowej  FTTH zgodnie z ofertą sporządzoną wg 
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 
 
3.8. Zakup urządzeń aktywnych sieci – urządzenia OLT, szafy, 
siłownie telekomunikacyjne oraz inny niezbędny osprzęt do 
funkcjonowania sieci. 
 
3.9. Montaż punktów węzłowych sieci, konfiguracja urządzeń 
aktywnych. Wykonanie zasilania szaf. 
 
3.10. Montaż sieci magistralnej (budowa sieci doziemnej, 
napowietrznej – słupowej, podwieszanie kabli na istniejącej 
infrastrukturze, zaciąg kabli do nowych oraz dzierżawionych 
kanalizacji teletechnicznych). 
 
3.11. Wykonanie spawania światłowodów na wykonanej 
infrastrukturze 
 
3.12. Wykonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskanie pozwoleń 
na wykonywane prace. 

    
 
 

  

Nazwa i kod CPV:   45232300-5   

    
 
 

  



 

Warunki udziału w 
postępowaniu o 

udzielenie zamówienia:  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą 
spełnienie poniższych warunków: 
 
1.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące prawo nakłada 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
3.  Prowadzą nieprzerwanie działalność w zakresie instalacji 
teleinformatycznych minimum 4 lata oraz posiadają 
doświadczenie w zakresie współpracy z operatorem 
telekomunikacyjnym w zakresie instalacji lub obsługi 
infrastruktury telekomunikacyjnej.  
 
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania niniejszego zamówienia i w tym zakresie: 
 
a) wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 4 latach  
wykonali: 
 
- Co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż  
2 000 000 PLN brutto każde, w ramach którego była budowa 
sieci informatycznej wraz z dostawą infrastruktury IT 
realizowanych przy wsparciu środków unijnych 
- Co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż  
3 600 000 PLN brutto, w ramach którego była budowa sieci 
informatycznej tj. Wykonanie okablowania strukturalnego sieci 
lub struktury światłowodowej wraz z dostawą infrastruktury IT 
realizowanych przy wsparciu środków unijnych  
 
b) wykażą i udokumentują, iż dysponują 
-  co najmniej 2 pracownikami technicznym posiadającymi 
niezbędną wiedzę na poziomie eksperta z zakresu montażu 
osprzętu światłowodowego i technik łączenia/spawania włókien 
światłowodowych 
- dla co najmniej 5 osób ważne uprawnienia elektryczne SEP do 
1kV na dzień składania ofert z zakresu eksploatacji  
 
c) wykażą i udokumentują, iż dysponują co najmniej 1 osobą z 
poniższymi wymaganiami łączne: 
- Będąca kierownikiem projektu dla 2 zrealizowanych zamówień 
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każde, w 
ramach którego była budowa sieci informatycznej wraz z 
dostawą infrastruktury IT realizowanych przy wsparciu środków 
unijnych w okresie ostatnich 4 lat (należy podać zakres 
zamówienia, klienta, termin wykonania, i kwotę zamówienia) 
- Wykształcenie wyższe 
- Wiedza z zakresu sieci i sprzętu IT 
 
d) posiadają odpowiednią sytuacje ekonomiczna i finansową 
-  Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub 

  

    

   



 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 7 000 000 
PLN i wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (załączyć do oferty) 
- Wykonawca musi wykazać się opłaconą polisą lub innym 
dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
3 000 000 PLN ważną na dzień składania ofert (załączyć do 
oferty) 

      

Termin i miejsce 
realizacji zamówienia: 

 Obszar objęty mapą stanowiącą załącznik do SIWZ. Wykonanie 
nie później niż do 30.06.2018 

  

      

Opis kryteriów oceny 
ofert (wraz informacją 

na temat wag 
punktowych lub 

procentowych 
przypisanych do 

poszczególnych kryteriów 
oceny ofert): 

1. Cena - waga: 80 pkt/ 80 % (w łącznej ocenie oferty) 
 
2. Termin realizacji – waga 20 pkt/20% (w łącznej ocenie oferty) 
Sposób wyliczenia pkt: 
Termin wykonania do 31.12.2017 – 20 pkt 
Termin wykonania do 31.03.2018 – 10 pkt 
Późniejszy termin wykonania 0 pkt. 

  

   

   

      

Opis sposobu 
przygotowania oferty 

(informacja obowiązkowa 
w przypadku zamówienia 
podzielonego na części): 

Jak opisane w SIWZ   

      

Sposób i termin złożenia 
oferty: 

Oferty należy nadsyłać w formie: 
a) mailowej na adres: biuro@enformatic.pl 
b) osobiście pod adresem: Mieszka I 73A,  35-303 Rzeszów. 
c) pocztą na adres: Mieszka I 73A,  35-303 Rzeszów. 
 

  

      



 

Okres związania ofertą:  Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

  

      

Orientacyjny termin 
podpisania umowy na 

realizację zamówienia: 

Niezwłocznie po zakończeniu konkursu i nie później niż 
11.09.2016r. 
 
ENFORMATIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie podpisania 
umowy na wykonanie prac w razie nie podpisania umowy na 
dofinasowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 
ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

  

      

Osoba do kontaktu po 
stronie Zamawiającego: 

Kurzawa Piotr 

  

      

Załączniki: 1. SIWZ wraz załącznikami   

     

      

      

 

 


