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Suchy Dąb, 31 maja 2021 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
do kwoty 130 000 złotych netto  

 
Zamawiający: 
Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb 

NIP: 593 10 90 485, REGON: 191 67 50 43 

Tel. 58 355 68 00, fax 58 355 68 01 

Adres strony internetowej: https://www.suchy-dab.pl 
E-mail: gmina@suchy-dab.pl 

 

Zaprasza do złożenia oferty 
na Wykonanie punktów WiFi na terenie Gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem  

„Łącząc Europę” – WiFi4EU 
Kod CPV:32400000-7 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie punktów WiFi na terenie Gminy Suchy Dąb zgodnie z 

projektem „Łącząc Europę” – WiFi4EU wg poniższego zestawienia: 
 

Lp.   

1 Wykonanie sieci WiFi zgodnie z projektem WiFi4EU  

   

 

2. Dostawa/realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi: do 31.08.2021 od daty podpisania umowy 
II. Sposób sporządzenia oferty 

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 

2. W przypadku składania oferty drogą mailową należy przesłać ofertę na adres e-mail: gmina@suchy-
dab.pl w formie załącznika podpisanego przez osobę upoważnioną. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy bądź osobę 
upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie 

4. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku) 

III. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje: 
1. Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia 

IV. Termin złożenia oferty: 
Do 4.06.2021 roku do godziny 12:00 

V. Osoba uprawniona do kontaktów: 
Szymon Benedyk 

Tel: 58 355 68 45 e-mail: Szymon.benedyk@suchy-dab.pl 

VI. Kryterium: 
a) Zastosowanie radiolinii:  

5 sztuk – 100 punktów 
4 sztuk – 75 punktów 

3 sztuk – 50 punktów 

2 i mniej – 0 punktów 
b) Cena – 50 punktów 

c) Czas realizacji: 
do 10.07.2021 r. – 100 punktów 

do 10.08.2021 r. – 50 punktów 
11.08.2021 r. i później – 0 punktów 

VII. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie przed 
podpisaniem umowy bez podawania przyczyn. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji w terenie po wcześniejszym umówieniu spotkania z osobą 
przeznaczoną do kontaktu.  
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Załącznik 1 do Zaproszenia 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Na ……………………………………………………………..* 
*(Wypełnia Wykonawca) 

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa Wykonawcy: ………………….............................................................................. 

Adres siedziby: ................................................................................................................. 

NIP:………………………………………............REGON…………………….............………………................ 

Tel.................................................................Fax.............................................................. 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………. 

II. Cena oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za 

kwotę: 

Netto: ……………………. PLN (słownie: ………………………..……….…………………………………………….)  

 

Podatek VAT: …………..PLN (słownie: ……………..……………………..……………………………..………….) 

 

Brutto: ……………………. PLN (słownie: ……………………………………..……………………………………….)  

II. Inne warunki ofertowe (o ile występują): 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

III. Warunki realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: ………………………………………..………………… 

Warunki gwarancji: …………………………....................……………………………… 

Ilość zastosowanych radiolinii: …………………………....................……………… 

Warunki płatności: …………………………………………………………………………….. 

IV. Oświadczenia:  

a) Oświadczam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania - numer 

sprawy: .................. (w tym – z opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń,  

b) Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

d) Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  
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e) Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

V. Inne:  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VI. Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:  

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 

 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 


