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Niekanin, dn.  19.07.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: Wykonania Okablowania strukturalnego w ramach budowy Centrum Bdawczo-

Rozwojowego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa CBR celem 

zrealizowania prac B+R umożliwiających wdrożenie do działalności gospodarczej 

innowacyjnych rozwiązań produktowych w obszarze IT”. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 1.2: Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw 

 

 

Zamawiający: 

Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o. Sp. k. 

 

Adres: 

ul. Śliwkowa 1 

Niekanin 78-100 Kołobrzeg 

 

NIP: 671-00-12-263 

REGON: 330264717 

 

Tel. 94 35-425-55 

Fax: 94 35-441-44 

 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 
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1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty polegające na wykonaniu 

kompletnego Okablowania strukturalnego w powstającym Centrum Badawczo-

Rozwojowym zlokalizowanym na działce nr 79/4 w Niekaninie gm. Kołobrzeg.  

Kod CPV: 45314300-0, nazwa kodu CPV – Instalowanie infrastruktury okablowania 

 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej:  

http://www.alplast.com.pl/projekty-unijne/realizowane  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

1.2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia 

 

Budowa sieci logicznej (wykonana podtynkowo) będzie obejmowała łącznie instalację  

24 punktów PL - przez punkt logiczny (PL), Zamawiający rozumie zintegrowany punkt  

przyłączeniowy, który składa się z dwóch gniazd komputerowych RJ45 kat. 6, w tym:  

a) Parter – 8 punktów PL  

Kable doprowadzone i wpięte do patchpanela, patchpanel obsadzony kablami  

RJ 45 do przełącznika.  

Połączenie kondygnacji poprzez kabel krosowy przełączników lub światłowód.  

Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń aktywnych.  

b) Piętro - 16 punktów PL  

Kable doprowadzone i wpięte do patchpanela, patchpanel obsadzony kablami  

RJ  45  do  przełącznika.  Połączenie  kondygnacji  poprzez  kabel  krosowy  

przełączników  lub  światłowód.  Zapewnienie  gniazda  zasilania  urządzeń  

aktywnych.  

c) Serwerownia – doprowadzenie wszystkich zakończeń do patchpaneli i kabla  

krosowego oraz switcha. Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń aktywnych.  

d) Doprowadzenie  i  montaż  okablowania  do  uchwytu  zewnętrznego  anteny  

połącznia WLAN wraz z wprowadzeniem kabla RJ45 do patchpanela  

 

Zapewnienie gniazda zasilania urządzeń aktywnych. 

System  okablowania  strukturalnego  musi  spełniać  minimalne  wymagania  dla 

elementów  okablowania  komputerowego  rzeczywistej  Kategorii  6  (komponenty)/  

Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej.  

W  okablowaniu  muszą  być  zastosowane  4-parowe  kable  symetryczne  F/UTP  

które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej  pracy 

systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.  

Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo. 

Planowaną lokalizację PL wskazano na rysunkach stanowiących Załącznik nr 2 do  

zapytania. Szczegółową lokalizację PL należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie  

wykonania robót.  

 

Wykonawca w obecności Zamawiającego przeprowadzi testy statyczne poprawności  

połączeń oraz pomiary dynamiczne stosowne dla wykonanej sieci komputerowej.  

Testy  końcowe  muszą  być  wykonane  po  ukończeniu  realizacji.  Wszystkie  błędy  

i uszkodzenia  muszą  być  zdiagnozowane,  naprawione  i  ponownie  przetestowane  

z powodzeniem.  

http://www.alplast.com.pl/projekty-unijne/realizowane
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

St
ro

n
a3

 

 

Protokół  końcowy  odbioru  przedmiotu  umowy  musi  zawierać  rysunki  techniczne 

- schemat  instalacji  logicznej  naniesiony  na  plany  poszczególnych  kondygnacji;  

lokalizację przebić przez ściany i podłogi; (nr katalogowy producenta, opis produktu,  

ilość).  

 

W  cenie  wykonania  sieci  logistycznej  powinny  zawierać  się   wszelkie  materiały  

niezbędne do jej wykonania w tym: okablowanie, gniazda, puszki, patchpanele, kabel  

krosowy, uchwyt, łączki itp.  

 

Gwarancja minimum 5 letnia.  

Gwarancja  na  całość  wykonanej  sieci  wraz  z  elementami,   zabezpieczając 

Użytkownika  przed  nieprawidłowym  działaniem  poszczególnych  komponentów  i  

problemami instalacyjnymi. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny  

być przekazane w terminie realizacji zamówienia. 

 
 

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 24.08.2018 r.   

Dokładny termin wykonania zamówienia (w tym etapy robót) zostanie uzgodniony 

przez strony z Generalnym wykonawcą odpowiedzialnym za Centrum Badawczo-

Rozwojowego.  

Miejsce wykonania zamówienia: Niekanin gm. Kołobrzeg, dz. nr 79/4.  
 

 

3. Sposób obliczenia ceny: 
 

3.1. Cena podlegająca ocenie ma być wyrażona w złotych polskich. 

3.2. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, winna uwzględniać wszystkie 

roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, 

materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót 

oraz podatek VAT. 

3.3. Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o 

załączoną dokumentację projektową (załącznik nr 2). 

 

4. Kryteria oceny oferty: 

 

 

Symbol Nazwa kryterium Waga 

kryterium 

Sposób wyliczenia punktacji 

C cena  85 C=(Cmin/Cof)x85, 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród 

wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert, 

Cof  – cena danej oferty 

 

G gwarancja 15 G=(Gof/Gmax)x15, 

gdzie: Gmax – najdłuższy termin 

udzielonej gwarancji 

spośród wszystkich 
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ważnych i nieodrzuconych 

ofert, 

Gof – proponowany w danej 

                    ofercie termin udzielonej    

                    gwarancji 

 

RAZEM 100  

 

 

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową 

ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór  

S = C + G, 

gdzie:  S - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę, 

C – ilość punktów za cenę uzyskanych przez daną ofertę, 

G – ilość punktów za termin gwarancji uzyskanych przez daną ofertę. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.  

 

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny okres gwarancji za jaki przyznane zostaną 

punkty kryterium gwarancji wynosi 20 lat. W przypadku okresu gwarancji 

powyżej 20 lat naliczone zostaną punkty jak za okres 20 lat. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. 

 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego tj. Towarzystwo Handlowe 

ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Śliwkowa 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg, Sekretariat 

Sposób składania ofert: wersja papierowa, za pomocą poczty/kuriera lub osobiście w 

siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Okablowanie strukturalne - CBR” 

lub za pomocą poczty elektronicznej (w formie skanu w formacie PDF) na adres e-mail: 

info@alplast.com.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta – Okablowanie strukturalne 

- CBR”. 

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy w 

terminie składania ofert potwierdzić jej wpłynięcie telefonicznie pod numerem 

telefonu: 94 352 32 99. 

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2018 r. do godz. 1500  

Nie będą rozpatrywane oferty:  

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  

- częściowe, wariantowe,  

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,  

- złożone po terminie przyjmowania ofert. 

 

 

 

6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:  

 

Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz telefonicznie.  

mailto:info@alplast.com.pl
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Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Maciej Bąk, nr tel. 94 352 32 

99, e-mai: maciekb@alplast.com.pl. Do osoby wskazanej do kontaktów należy 

kierować wszelkie pytania i wątpliwości związane z prowadzonym postępowaniem 

ofertowym. 

 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

 

7.1. Ofertę, na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego, należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem. 

7.2. Formularz ofertowy wymaga podpisu osób uprawnionych.  

7.3. Przy wycenie Oferent powinien uwzględnić materiały wskazane w Przedmiarze robót. 

7.4. Każdy Oferent załączy do oferty: 

 Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania 

7.5. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę 

składa się w jednym egzemplarzu. 

7.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7.7. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania 

Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla 

Wykonawców. 

7.8. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty przygotowania dokumentacji ofertowej we 

własnym zakresie. 

7.9. Każdy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

 

Dodatkowe ustalenia: 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 

c) zaakceptowali warunki udziału w postępowaniu, 

d) złożą kompletną ofertę na druku załączonym do zapytania ofertowego  

 

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany 

jest podpisać oświadczenia znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 3 do zapytania. 

 

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i ponownego 

przeprowadzenia postępowania w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie 

żadna ważna oferta.  

 

8.4. Dodatkowe warunki wyboru wykonawcy: 
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8.4.1. Jeśli cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota szacunkowa 

przewidziana  na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie 

dodatkowych negocjacji cenowych  z oferentem  składającym najkorzystniejszą 

ofertę.   

8.4.2. W sytuacji kiedy negocjacje nie przyniosą zamierzonego skutku, lub jeśli  

zamawiający nie będzie mógł przeznaczyć dodatkowych środków na 

sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie  unieważnione i 

przeprowadzone powtórnie. 

 

9. Wykluczenie wykonawcy z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych 

z Zamawiającym  

9.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty 

powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

9.2.  W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt. 9.1 każdy z 

wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

oświadczenie na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

 

 

       Zamawiający: 

        Jerzy Żuchniewicz 

 

Spis załączników: 

 

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowy. 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa. 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 


