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Dąbrorł.ice, dnia 17 lipca 2014 roku
Ziakt L04L22.2011

'.Pod1a.cfenj 
N je$,ykIuczen] Dfiałanie p.zeciw $Ykhrczeniu cysowemu..

Projekt współfinansowan)' z€ środkó\' Europejskieso Fulrduszu Rozwoju RcgjoDalnego w ramach Progranu
operac},jnego lnno\'acina GoŚ!odarka

Zń'PYTANIE cENolłlE
Dla zamówienia publicznego o włńości nieprzekraczającej eTrażonej w zlotych

równowańości kwoty okr€ślonej w ań. 4 pkt 8 ustlwT Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Dąbrowice

ul. NoĘT Rynek 17

99-352 Dąbrowice

zaprasza do ZłoŻenia ofefi naI

pełnienie funkcji Koordynatora Projel(tu
dla projektu pn. ,,Podlączeni_NietTkluczeni. Dzialanie prz€ciw wykluczeniu

cyfrowemu"

rł'spółfinansorvanego przez Unię Europejską rv ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego' P|ogramu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka' Działanię 8'3:

Przeciu'działanie r,r,ykluczeniu cyliorvemu eInc1usion.

Ce]em ogólny]1 projęktu jeSt przeciwdziałanie w)'kluczeniu cyfrolł'emu mieszkańców

Gminy Dąbrort'ice przez umożliwienie dostępu do szerokopasmowego lntemetu

160 gospodarstwom domow1'm na obszarze Gmin1', które z pŻ'vc4/n 1inanso\łych

i technicznych zagrożone są wyk1uczeniem cyfrolłym oraz w ramach działań

koordynacyjnych 3 jednostkom podległ'vm gminie. Projekt zakłada dostęp do Sieci osób,

spełniających k1terium dochodowe, a także dzieci i nrłodzież z bardzo dobr1'mi w1,nikami

w nauce, sanotnvch rodziców' rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz osob"v 50+'

Ce1 pozostaje lt, zgoclzie z celem Działania 8.3 PoIG poprzez tlziałania zmierzające

do przeciwdziałania rtykluczeniu cyflorłemu. Działania projelr1olve zape\'nią dostęp

do Internetu osobom zamieszkując1,m u' Gminie. $ której poziom nasycenia usługaml wynosr
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'.Pod}ączeni NieY:akluczeni. Dzia}anie przeciw wyk1ucf cniu cyfi oY emu.'
Projekt Y,spółfinansol an} ze środków Europejskiego runduszu Roz$ oju Rcgionalnego w ramach P.ogramu

oreraci.treso lnnowac)ana cospodarka

poniżej 30%' Zwiększ}' to 1iczbę potencjalnych odbiorcóu' usług i treści intemctowJ,ch'

co wpłynie poz}.ty\,vnie na rozwój uslug cyfrow1'clr'

1. Plzedniot zamówienia:

Przedniotem zŹrmówienja iest pełnierie l.unkcji Kooldvnaton Projektu dla proiektu

pn' .'Podłączeni Nierłryklucze r,ri. Działanie pzecirv q"''k]uczenju cyfrowemu''

u,spółfinansowanego przez Unię Europejską rv ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Programu operacyjnego lnnolr'acyjna Gospodarka. Działanie 8.3:

Przeciwdzialanie rłykluczeniu cvflorł,ęmu eInc1usion.

2. Tennin rea]ifacji zamówienia:

Usługa musi b1'ć świadczona od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2015 roku jednak

nie kócej niz do końca realizacji projektu

3. Kl}teria brane pod urt'agę przy ocenie ofertl

cęna 100 oń

w),konawca określa cenę realizacji zalrrówienia poptzez \ł'skazanie ceny brutto

obejmującej krvotę podatku VAT i wszelkie irrne koszty, któryclr poniesieni9 okażc się

koniecznę w ce1u na]ęż}tego rł.vkonania przedmiotu zamórł'ienia' Zamarr'iajap'v wybierze

o|efię Wykonawcy na wykonanie zadania. która będzie za\\'ielała najniższą cenę brutto za

całość zamó\\'ienia ibędzie zgodna z niniejszym zap}.taniem. ocena ofert dokonywana

będzie rt'edług następującęgo \'zoru:

najniżsfa cena ofeńowa brutto
C : --------------------- ----x..... pkt.

^pń' lr"''ń^ .f..r. h.,]"..i

wykonau.ca określa cenę rea]izacji zanówienia poprzez vskazanie ceny brutto obejmu.jącęj

k\'otę podatku VAT'

4. Sposób przygotowania o|ertyI

1) na]ezv ją Złożyó w nieprzejrzystej i Zamknjętej kopelcie'
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..Podłączeni Nie\ł]'k]uczeni' Dzialanie przeciw w}.kluczeniu cyfrowemu.'
Projek współt.inansov,any Ze środków Europcjskjego Funduszu Rozwoju Regiola]nego w ramach Plogramu

operac),jneso lnnowacyjna cospodarka

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adles zamarviającego' nazwę iadres
zleceniobiorcy oraz napis:

Pelnienie funkcji Koordynatora Projektu dla projektu pn. 
''Podlączeni_NiewyHuczeni.

Działanie przeciw wyk|uczeniu cyfrowemu''

3) Załączniki do o|etyl

życior}'s.

dokument) pot\Ąjerdzające posiada'lie wykształce1 a wyżsfego,

dokument lub oświadczenie o posiadaniu ob}.watęlstr,va poiskiego'

- oświadczenię o wyrażeniu zgod)' na przetwarzanie i udostępnianie danych

osobouYch zgodnie z w1'mogami usta\ły z dnia 29 sieęnia 1997 r'

o ochJonie danych osobou'ych (Dz. U. z 200f r' Nr 10i. poz' 926 z późtl,'

zn.),

oś\,viadcfenie o posiadaniu pełnej zdo1ności do czymości plawnych olaz

korzystaniu z pełni pra\\' publicznych'

- dokumenty potu,ierdzające posiadanie doświadczenia z zakesu zamówień

publicznych,

- dokumenty pot\Ą'ieldzające posiadanie dośu,iadczenia przy realizacji

przynajnrniej 2 proj ektó\\' współfin.uxowanych ze środków zewnętrznych'

rv tyrr przynajmniej 1-go potrvierdzającego za1ządza|\ię projektem,

którego celem było wykonanie sieci szerokopasmowej \ł'techno]ogii LTE.

Ieferencje \łrydane ptzez co najmniej dwóch beneficjentów

potwierdfających dośrł'iadczenie iako koordynatot projektu lub inżyniel

Proj ektu,

dokumenty potwierdzające doświadczenie w pełnieniu obowiąZków

koordynatora projektu lub inzynieta projektu.

5. Miejsce i termin złożenia ofelty

ofeńę naleiy fłoż-vć do dnia 22 npca 2014 roku do godz' 12;00 w Urzędzie Gnliny

Dąbror,r'ice. ul. Nowy R1'nek l7, 99-352 Dąblo\\'ice. w seketadacie urzędu'



INNOWACY]NA COSPODARKA

''Podłączeni Nie$}'kluczen1 Dfialanie prz€cilv wyk1uczeniu cy&owemu'.
Projekt wspólfinansolvan)' ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regjona]nego w ramach Progralnu

operacltnego Innowacyjna cospodarka

6' Tęrmin otwarcia ofeń

otwalcie ofefi nastą)i rł' dniu 22 1ipca 2DI4 roku o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy

Dąbrowice w pokoju Wójta.

7. osoba uportażrjona do IontaLtu z w)Lonartcami:

\4ałgoŹata sioldsz tel. 2 4 252 25 87 
' 
ta{'24 252 25 8.7

& Sposób przygotowania ofelty:

ofęńę na]eży sporządzić w fbmie pisemnej' wjęzyku polskim.

wÓJT
.|i|,.{,*ł4,w'**,
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'.Podłączeni Nierl}klucfenj' Dzjałanie przeciw lvykluczenju c}'frowenu',

P.oJekt współfinansowany ze Środków Europejskiego l.llnduszu Rozwoju Regiona]nego w ramach Programu
operac)1neso Innowac),j,ra cospodarka

Załącznik lr 2

(miejsco|,lość, data)

Dane oferenta

OFERTA
odporviadając na skiero\\'ane do nas zap}tanie cenor,ve dotyczące

pełnienia funkcji Koordynatora Projektu
dla projcktu pn. 

''Podlączeni_Nierq'kluczeni. 
Działanie prz€ciw iTkluczen'u

cyliow€mu''
składam ofęftę następuj ącej treści:

1' o|erujemy \łTkonania zanówienia na zasadach okeślonych w zap).taniu cenoqTm
cenę brutto:''..''.''.''.''.''.''.''.' zł
słownle: ...''..''..'''..''..
cenę netto; ..'..''..'..'.'''.''.'..'. zł

2. warunki płatności:

Prz'vjnruję do realizacji postawione przęz zamawiającego, \ł'zapytaniu ofeltow}m
\ł'arunki.
oświadczam, że cena podana u, ofercie jest obowiązuiąca w całym okresie ważności
umowy i za\\,'iera $'sfystkie koszty i składniki Z;'ięane z rtykonaniem Zamówienia
jakie ponosi Zamaniaja3y.

Załączniki do ofeńy:

l.

4.

2.

3.

4.

5.

o.
'7.

8.

9.

10.

P o dP i s o s o by up o\l, ą ż ni onej
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.'Podłączenj_Niewykluczeni' Działanie przec]rv \yykluczeniu cvlio'vemu'.
Proje]{t współfinansowany ze środkó{, Europe]Skiego FUndL]sZU Rozwo]u RegionaInego $ rr|nach Progmmu

Operacyjnego Innorvacyjna cospodarka

Zalącznik nr 3

Dane oferenta

oświadczenie o Dosiadanvm dośtYiadczeniu
Składając o|ertę rt' postępo\ł'aniu w trybie zap)tania cenowego do złożenia ofelty na
pełnienia funkcji Koordynatora Projektu dla projektu pn. 

''Podłączeni*Niewyk|uĆz€ni.
Działanie przeciłv łykluczeniu cvfrowemu''

oświadczam, że posiadam dośWiadczenie w realizacji projektóq' $'spółfinanso\ł'an)'ch
ze śrcdków ze\\,nętrznych.

Wykaz projektóq,'I

(padpis i pieczątka
upruł iany przedś|Niciel lIlykonmcy)


