
   Żagań, dnia  01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Rodzaj Zamówienia:   Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji  
światłowodowej
- Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 

I.  Zamawiający:  

– Zamawiający: Wektor Sp. z o.o.
- adres  ul. Jana Pawła II 19 68-100 Żagań woj. lubuskie
- tel. (68) 478 18 25, (68) 444 60 00
- fax (68) 444 60 11
- NIP  924-17-40-967
- e-mail biuro@wektormedia.pl

– Osoba upoważniona do kontaktów: Łukasz Kędziora
 - tel. 516046408
 - e-mail  lukaszkedziora@wektormedia.pl

II. Postanowienia ogólne:

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
- Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
-  Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
- W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez
niego oferty podlegają odrzuceniu.

III.Przedmiot zamówienia:

– Zasobnik zapasu kabla światłowodowego z 1 tuleją na mufę światłowodową. Pozwala na 
umieszczenie do 100 m kabla o średnicy do 15 mm oraz 1 mufy o średnicy korpusu do 260 mm. 
Hermetyczny, przeznaczony do technologii mikrokanalizacji światłowodowej
Ilość 1 szt.
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IV. Warunki stawiane wykonawcom 

1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą

V. Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne 

– Kryteria oceny ofert:
- cena  netto za całość zamówienia 100%

– Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie firmy Zamawiającego do lub 
drogą mailową na adres lukaszkedziora@wektormedia.pl do 07.10.2014 r.

– Termin realizacji zamówienia najpóźniej tydzień od poinformowania Wykonawcy o wygranym 
przetargu.

VI. Przesłanki odrzucenia ofert. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
−   będzie zawierać rażąco niską cenę,
−   zostanie złożona po terminie składania ofert,
−   jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
– zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VII. Powiadomienie wykonawcy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

VII. Istotne postanowienia umowy

1. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji
zamówienia w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia
w realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzeże sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu
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zamówienia o 10% w stosunku do każdej zamawianej pozycji. Zmniejszenie zakresu
zamówienia nie będzie podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez
wykonawcę. Wykonawca zgodzi się na zwiększenie zakresu zamówienia na
warunkach cenowych przedstawionych w jego ofercie.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

VIII. Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego

- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 
podania przyczyny. 

            -zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu wybranych przedmiotów zamówienia.
- zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie , niezwłocznie 
powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
- przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania 
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 
- zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia 
w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 
- w przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zapraszamy do złożenia oferty.
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Załącznik nr 1.

do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej 
realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Odpowiadając na zapytanie przedstawiam następująca ofertę:

Pełna nazwa oferenta i jego 
forma prawna

Siedziba oferenta, NIP, 
REGON, telefon, osoba do 
kontaktów w sprawie oferty, 
e-mail

l.p. Nazwa materiału Ilość Kwota 
jednostkowa 
brutto

Kwota 
całkowita 
brutto

Kwota całkowita brutto 
słownie

1 Zasobnik 1 szt.
2 Dostawa materiału do 

siedziby 
Zamawiającego

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNA BRUTTO ( Z VAT) 
…………………………………………………………………. 
Słownie(…………………………………………………………………………………………) 

1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania 
zawarte w jej treści. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

…………………………… …………………………………… 
Miejscowość i data 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do reprezentowania oferenta 
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Załącznik nr 2 – Szablon oświadczenia 

OŚWIADCZENIE 
Przystępując do zapytania ofertowego  dotyczącego zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizacji  
światłowodowej realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej 
mili”.

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał 
techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie 
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych
8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu 
zarządzającego osoby prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 
9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

…………………………… …………………………… 
miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta 
pieczęć Oferenta 
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