Tarnowskie Góry, 06.10.2014 r.
Zapytanie ofertowe
Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-395/12-00
Sitel Sp. z o.o.
z Siedzibą w Tarnowskie Góry ul. Grodzka 1 zaprasza do złożenia oferty poprzez wypełnienie
formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego na:
podwieszenie kabla światłowodowego na odcinku Kowale – Rększowice – Nierada;
Strzebiń; Słowik; Szarlejka; zaciągnięcie kabla światłowodowego w miejscowości Strzebiń

I.

Rodzaj zamówienia: usługi

II.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) Podwieszenie kabla światłowodowego 72J na odcinku Kowale – Rększowice –
Nierada o łącznej długości 4532 m;
b) Podwieszenie kabla światłowodowego 72J w miejscowości Strzebiń o łącznej
długości 4162 m;
c) Podwieszenie kabla światłowodowego 72J w miejscowości Szarlejka o łącznej
długości 6000 m.
d) Zaciągnięcie kabla światłowodowego 72J w miejscowości Strzebiń o łącznej
długości 818 m.

Załączone mapy odzwierciedlają intensywność poszczególnych rodzajów robót.
Dokumentację budowlaną oraz kabel światłowodowy dostarcza Zamawiający, natomiast
uzbrojenie słupów zapewnia Wykonawca.
Oferent powinien ująć wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem w/w zakresu
prac w tym zajęcie pasa drogowego, rozebranie i odtworzenie nawierzchni, nadzory
branżowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
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III.

Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą
uprawnienia
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
telekomunikacyjnej.
2) udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na
wykonaniu budowy w zakresie telekomunikacyjnym o wartości brutto min. 200 000 zł.
Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w
punkcie IV. niniejszej specyfikacji.
IV.

Oświadczenia lub dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

IV.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku , o którym mowa w
punkcie III.1 niniejszej specyfikacji muszą być:
a) Wykaz, zawierający imię i nazwisko osoby, którą dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, a także zakresu
wykonywanych przez nią czynności, tj. sprawowanie funkcji kierownika budowy
wraz z jej uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności telekomunikacyjnej, określonymi przepisami Prawa budowlanego;
b) Zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla w/w osoby,
potwierdzające jej przynależność do Izby aktualne na dzień składania ofert.
Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego
zaświadczenia z w/w Izby oraz dowodu dokonania należnych składek, z którego
wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert.
IV.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w
punkcie III.2. niniejszej specyfikacji muszą być:
a) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych zadań wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, dotyczących zakresu, o którym mowa w punkcie III.2) niniejszej
specyfikacji. Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych
robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość
brutto zrealizowanych robót, nazwę, adres i telefon Zamawiającego;
b) Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, np. referencje.
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V. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
VI. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
VII. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
VIII. Czas trwania lub termin wykonania zamówienia: Zakończenie: II kwartał 2015r.
IX. Termin składania ofert: 13.10.2014 r.
X. Kryteria oceny ofert: 100% cena
XI. Informacje administracyjne:
a) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
b) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Udział środków UE w finansowaniu
zamówienia: 60 %
XII. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami jest:
Pan Artur Paruzel lub osoba przez niego wskazana
XIII. Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. mapka nr 1
3. mapka nr 2
4. mapka nr 3
Uwaga: formularz ofertowy można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@sitel.net.pl, osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub przesłać za pomocą poczty na adres: Sitel Sp. z o.o. ul. Grodzka 1; 42-600 Tarnowskie Góry
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