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ZAPYTANIE CENOWE
Dla zamówicnia pub|icznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej }v zlotvch

równorvartości klvoty określonej rY art.,ł pkt 8 ustarvY Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Dąbrowice

ul. No'wy Rynek 17

99-352 Dąbrowicc

zaprasfa do złożenia ofeń naI

pełnienie funkcji Informalyka Proj€ktu dla projektu pn. ,,Podłączeni_Niewykluczeni.

Działanie przcciw rvykluczeniu cyfrowemu''

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Programu operacyjnego Innowac'vjna Gospodarka' Działanie 8'3:

Przecirtdziałanie wykluczeniu cyfrortcmu eInclusion'

Celem ogólnyn projektu jest ptzeciudziałanie rtykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Gminy Dąbrowjce prfez umożliwienie dostępu do szerokopasmo\\'ego Intemetu
160 gospodarstwom domorłym na obsza.ze Gminy' któte z p|zyczyn finansolrych
i technicznych zaglożone są wykluczęniem cyfrowym olaz w ramach działań
koordynacyjnych 3 jednoŚtkom podległym gminie' Plojekt zakłada dostęp do Sieci osób'
spełniających kyerium dochodowe, a także dzieci i młodzież z bardzo dobrymi w1'nikami
w nauce, san]otnych lodficó\ł', Iodziny zastępcze' osoby niępełnospra$ne oraz osoby 50+.
ce] pozostaje w zgodzie z celem Działania 8.3 PoIG poprzez działania zrnlcrza;ące
do przeciwdziałania lykluczeniu cyfro\ł'enu. Działania projektorve zapewnią dostęp
do Intemetu osobom zamiesfkującym w Gmińe, u'którcj poziom nasycenia usfugami wynosi
poniżej 30%. Zwiększy to liczbę potencjaln1'ch odbiorców usług i treści intemetowl.ch'
co \Ęłynie pozytywnie na rozwój usług cyflow-vch.
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1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamó\\'ienia jest pełnienie funkcji Informatyka Projektu dla plojektu pn.

.,Podłączeni-Niewykluczeni. Działanie pueciw wyk1uczeniu cyflowemu''

współ1inanso\ł''anego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego' Programu operacyjnego Innowac\'jna Gospodarka' Działanie 8.3:

Plzeciwdziałanie wykiuczeniu cyfrowemu _ elnc]usion'

ZakreŚ obowiąZkówI

1) Kontrola i selwiso'"\'anie zestawów komputelourych w zakesie spżęfu, oploglamo\\rania!

oplombowania zestawów z wyłączeniem napraw gwarancyjnych'

2) Udzielenie wsparcia użytkownikom rv sprawach związanych ze sprzęrcm

oraz oprogramowaniem,

3) Nadzór nad dostawą i instalacją sprzętu'

4) Nadzór nad prawidłort1m koŹystaniem z sygnału intemetowego (przeciwdziałanie

nieupra\ł.nionemu korzystaniu z sygnału)'

5') Nadzór nad budową sieci i dostawą Intemetu,

6) Podejmowanie działań w razie nieprawidłowego uż}'tkowania sprzętu,

7) Dokon}.\,1'anie zgłoszęń usterck gwalancyjnych serwisowi,

8) Udział w plocedulach komisji przetargowej welyfikacja specyfikacji technicznej

zgodnie z założeniem proj ektu,

9) współpraca z kooldynatorem,

10) Udział w naradach koordynacyjnych projektu'

11) Wykon1'lvanie zadań na stanowisku Infonnatyką Projektu nie wyłączając późnych godfin

popołudniowych oraz sobót i niedzielj

12) Pozostawanie w dyspozycyjności' Iozrrmianej' jako gotowość do pracy w siedzibie

Zamawiającego o kazdej porze dnia, na te]efoniczne węzwanie Zamawiającego w clągu

4 godzin od wezwania;

Czas placy Informat'vka Projektu 80 godzin w miesiącu.
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Wymogi dla Informat-vka Projektu:

l)znajomość regulacji prawnych w zakesiel administracji samorzątlowej' kodeksu

postępo\ł'ania administmc.vjnego, finaosóu' publicznvch. rachunkowości' usE\\.r' plawo

zamórr.ień pub1iozn-vcl,i.

2)posiadanie rvyksaałcenia w1,ższego z zakesu infotmatyki.

3 )posiadanie ob'ru,atelstrł'a polskiego,

'1)posiadanie pełnej zdolności do c4.r,iności prawnych oraz korfystanie z pełni praw

publicznych,

5)doświadczenie rr'realizacji plojektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Temin rea1izacji zamówienia:

Usługa nrusi być świadczona od dnia podpisania umolty do 31 lipca 2015 roku jednak

nie klócej niż do końca realizacji projektu.

3. Kr1.teria brane pod uwagę przy ocenie oleń:

cena - 100 %

wykonawca okeśla cenę realizacji zamówienia poprzez u,skazanie ceny brutto

obejmLljącej h\'otę podatku VAT i u'szelkie inne koszly. których poniesienie okaze się

konieczne w celu należ}'tego wykonania plzedmiotu zan]ówienia. Zamawiający wybierze

ofertę wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zarvierała najniższą cenę brutto za

całość zanówięnia i będzie zgodna z niniejszym zap}taniem' ocena ofert dokonywana

będzie według następuj ącego wzoru:

najniższa cena ofeltowa brutto
C - ------'-------------- --- x 100 pkt.

cena brutto olefiy badanej

Wykonawca okeśla cenę realizacji zanówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej

kwotę podatku vAT.
4. Sposób przygoto\'ania ofeltyI

1) należyjązłożyć w nieprzęjĘystej i zamkniętej kopercie'
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2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zan,tawiającego' nazrł'ę i adres

zleceniobiorcv oraz napis:

pełnienie funkcji InformaĘka Projektu dla projektu pn.

''Podłącz€ni_Nicwykluczeni. Dzialanie przecirv $'ykIucf€niu cyfrolvemu''
3) załączniki do ol.erty:

_ życiorys.

dokument"v potB'ieldza.jące posiadanie rtykształcenia wyższego z zaklesu

informatyki,

- dokument lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego'

_ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwalzanie i udostępnianie danych

osobo\łJch zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ocbJonie danych osoborłych (Dz' U. z 2002 r. Nr 1oI, poz. 926 z późn.

zm')'

_ ośWiadcfenie o posiadaniu pełnej zdolności do cz}nnoścj praw1ych oraz

korzystaniu z pełni praw pub1lcznych'

. dokumenty pot1vierdfające posiadanie doślr.iadczenia prz1' realizacji

przynajmniei 2 projektów r,vspółfi nansowanych ze środków zerłnętrznych
. oświadczonie załącznik m 2'

5. Miejsce i termin Złożenia ofeńy

ofeńę należy złożyć do dnia 14 lipca 2014 roku do godf. 12:00 rv Urzędzie Gminy
Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99.352 Dąbrowice, w seketaliacie urzędu'

6. Termir otwarcia ofeft

otwalcie ofeń nastąli w dniu 14 lipca 2014 roku o godz' 12:J5 lv Urzędzie Gminy
Dąbrowice w pokoju wójta'

7. o5obd Upo\ĄaŻniona do kontalrl z rł)konartcami:

N{ałgo1zta Stokiv tel' 24 252 25 87 , fax24 252 25 81
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& Sposób przygotolvania ofeńy:

ofeńę należy spolządzić w fomie pisemnej' w języku polskim.

WÓJT'
,,,lt,du!,htr*,


