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Tarnów, dn. 2020-08-17 
 

AD 271-2-13/2020 
(znak sprawy) 

 
 
 
Kazimierz Kurczab 
p.o. dyrektora 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
Rynek 3, 33-100 Tarnów 
NIP: 873-000-76-51 
 

ZAPRASZA 
 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Podłączenie budynku Regionalnego Centrum 
Edukacji o Pamięci w Tarnowie za pomocą kabla światłowodowego w celu umożliwienia 
dostępu do sieci Internet oraz świadczenia usług - dostępu do sieci Internet oraz linii 
telefonicznej VOIP. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
1) Zamówienie dotyczy wykonania podłączenia budynku Regionalnego Centrum Edukacji 

o Pamięci – Oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie (zwanego dalej „budynkiem”) – za 
pomocą kabla światłowodowego (zwanego dalej „okablowaniem”) w celu umożliwienia 
dostępu do sieci Internet – oraz świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz linii 
telefonicznej VOIP. 

2) Lokalizacja budynku: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego (Działki nr 260/40, 260/43 obr. 230 
w Tarnowie, u zbiegu ulic Mościckiego i Szkotnik). 

3) W ramach zamówienia Wykonawca wykona połączenie umożliwiające korzystanie przez 
Zamawiającego w budynku z dostępu do sieci Internet świadczonego przez Wykonawcę oraz 
usług telefonii VOIP. 

4) Wszelkie koszty materiałowe, wykonawcze oraz wynikające z przyczyn formalnych, jak 
również formalne uwarunkowania dostarczania okablowania oraz sygnału do budynku należą 
do Wykonawcy. 

5) Wykonawca wprowadzi okablowanie do budynku w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego oraz doprowadzi je do serwerowni znajdującej się w budynku (przy 
wykorzystaniu już przygotowanej przez Zamawiającego wewnątrz budynku drogi dla kabla 
i otworów w ścianach – poprzez umieszczoną już w budynku rurę ochronną). Okablowanie 
musi zostać doprowadzone do budynku ze studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się przy 
zachodniej ścianie budynku (zgodnie z rzutem stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy 
– który to projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) – przy zachowaniu 
niezbędnego zapasu okablowania umożliwiającego na podłączenie gniazda sieciowego 
w szafie znajdującej się w pomieszczeniu. Zamawiający otrzyma możliwość podłączenia 
własnych urządzeń łączących się z siecią Internet za pomocą złącza RJ45. 

6) Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii VOIP określone zostaną odrębnymi 
umowami. Założenia niezbędne dla przygotowania oferty świadczenia ww. usług:  

a) usługa dostępu do sieci Internet: 

 czas trwania umowy: 24 miesiące, 

 parametry transferu: nie mniej niż 50 megabit/s (upload) i 50 megabit/s (download) 

 usługa świadczona od momentu uruchomienia, w sposób ciągły: przez 7 dni 
w tygodniu, 

 gwarancja dostępności: co najmniej 99% w skali roku lub miesiąca. 
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b) usługa telefonii VOIP: 

 1 linia miejska (mająca możliwość podłączenia do centrali telefonicznej), 

 czas trwania umowy: 24 miesiące, 

 naliczanie sekundowe od początku połączenia (w wypadku jeśli jakiekolwiek koszty 
połączeń nie będą zawarte w cenie abonamentu miesięcznego), 

 założenia użytkowania linii w ciągu miesiąca (jako podstawa do wyliczenia 
miesięcznego abonamentu): 
o połączenia lokalne: 300 minut, 
o połączenia międzystrefowe krajowe: 60 minut, 
o połączenia do sieci komórkowych krajowych: 60 minut. 

 
2. Termin realizacji zamówienia: 11.09.2020 r. (poprzez termin realizacji zamówienia rozumie się 

potwierdzone protokołem odbioru wykonanie podłączenie budynku do sieci Internet i rozpoczęcie 
świadczenia usług dostępu do sieci Internet i telefonii VOIP). 
 

3. Wymagania w stosunku do składających ofertę: możliwość realizacji przedmiotu zamówienie 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. 

 
4. Przy wyborze ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:  

cena: 100%, w tym: 
 

Lp. nazwa kryterium waga kryterium w całkowitej 
ocenie ofert 

1)  Cena wykonania połączenia budynku kablem 
światłowodowym brutto (Kp)  

40% 

2)  Łączna cena usług (dostępu do sieci Internet i linii 
telefonicznej VOIP) za 24 miesiące trwania umów brutto 
(Ku)  

60% 

 
Sposób oceny ofert: 
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie 
wzoru: 
Po = PKp + PKu , gdzie: 
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę 
PKp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena wykonania 
połączenia budynku kablem światłowodowym brutto” 
PKu - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Łączna cena usług 
(dostępu do sieci Internet i linii telefonicznej VOIP) za 24 miesiące trwania umów brutto” 
 
1) W zakresie kryterium „Cena wykonania połączenia budynku kablem światłowodowym brutto”: 

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40. 
Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły: PKp = (Kp min. : Kp oferty) x 40, gdzie: 
PKp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena wykonania 
połączenia budynku kablem światłowodowym brutto” 
Kp min. - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) 
Kp oferty - cena brutto badanej oferty 

 
2) W zakresie kryterium „Łączna cena usług (dostępu do sieci Internet i linii telefonicznej VOIP) 

za 24 miesiące trwania umów brutto”: 
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60. 
Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły: PKu = (Ku min. : Ku oferty) x 60, gdzie: 
PKu - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Łączna cena 
usług (dostępu do sieci Internet i linii telefonicznej VOIP) za 24 miesiące trwania umów brutto” 
Ku min. - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) 
Ku oferty - cena brutto badanej oferty 
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W ramach kryterium  Łączna cena usług (dostępu do sieci Internet i linii telefonicznej VOIP) za 
24 miesiące trwania umów brutto Wykonawca przedstawi następujące informacje: 

 cena za usługę dostępu do sieci Internet (cena łączna za 24 miesiące trwania umowy) wraz 
z podaniem wysokości opłat miesięcznych, 

 cena za usługę linii telefonicznej VOIP (cena łączna za 24 miesiące trwania umowy – przy 
założeniu zużycia zgodnego z przedstawionym w punkcie 1.6. niniejszego zaproszenia) wraz 
z podaniem wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej oraz (jeśli będą występować poza 
abonamentem) jednostkowych kosztów połączeń.  

 

 
Należy również przedstawić (w formularzu ofertowym) jednostkowe koszty połączeń, które 
wykraczać będą poza prognozowane zużycie, będące podstawą wyliczenia oferty, przy czym:  

 koszty te nie mogą przekroczyć wartości kosztów jednostkowych uwzględnionych 
w prognozowanym zużyciu  
(warunek musi być spełniony, jeśli w ramach prognozowanego zużycia przedstawiono koszty 
jednostkowe połączeń), 

 jeśli w ramach oferty Wykonawca zaproponuje połączenia (w ramach prognozowanego 
zużycia) wliczone w całości w abonament (nie generujące kosztów jednostkowych) – 
a abonament nie będzie usługą „bez limitu”, to wówczas koszty połączeń wykraczających 
poza prognozowane zużycie nie mogą (biorąc pod uwagę analogiczną do prognozowanej 
ilość dodatkowych połączeń) przekroczyć (w połączeniu z abonamentem zawierającym 
prognozowany czas połączeń) dwukrotności kosztów abonamentu  
(warunek musi być spełniony jeśli abonament nie będzie usługą „bez limitu” a połączenia – 
w ramach prognozowanego zużycia - będą w całości wliczone w abonament). 

 
W celu oceny ofert wykonawca oceniać będzie cenę łączną (cena wykonania połączenia + łączna 
cena usługi dostępu do sieci Internet w okresie 24-miesięcznym + łączna cena użytkowania linii 
telefonicznej VOIP w okresie 24-miesięcznym przy założeniu prognozowanego zużycia). 

 
 

5. Sposób przygotowania oferty: 
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie z opisem: „Podłączenie budynku RCEoP 

w Tarnowie do sieci Internet oraz świadczenie usług - dostępu do Internetu i VOIP,” 
b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia. 

Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż załączony formularz ofertowy, pod 
warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w otrzymanym formularzu oferty. 

d) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione. 
e) oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt. 6 niniejszego Zaproszenia. 

 
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

a) formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (zał. nr 1), 
b) oświadczenie oferenta wg załączonego wzoru (zał. nr 2), 
c) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. nr 5), 
d) Opracowany przez Wykonawcę wzór (draft) umów dotyczących dostępu do sieci Internet i linii 

telefonicznej VOIP (uwzględniających wymagania określone w załączniku nr 4 do niniejszego 
zaproszenia).  
 

7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 
W cenę należy wliczyć: 
a) obowiązujący podatek od towarów i usług, 
b) wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

 
Podana przez Wykonawcę cena za przedmiot zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. 
Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadać wszystkim postawionym wymogom, 
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będzie zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz uzyska najwyższą ocenę w ustalonych 
kryteriach. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.08.2020 roku do godziny 11.00 

w Kancelarii Muzeum Okręgowego w Tarnowie (33-100 Tarnów, Rynek 3, I piętro pok. 108), 
b) w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data złożenia oferty w Kancelarii  

Muzeum, 
c) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

wykonawcy bez jej otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może 
złożyć tylko jedną ofertę. 

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję przed upływem 
terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:  

Łukasz Gozdek nr tel.  14 6212149 w.353;  Fax 14 6212149 E-mail l.gozdek@muzeum.tarnow.pl  

 
10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca podpisze umowy:  
1) dotyczącą: Podłączenia światłowodowego budynku Regionalnego Centrum Edukacji 

o Pamięci w Tarnowie w celu korzystania z sieci Internet wg wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

Wynagrodzenie w ramach ww. umowy zostanie sfinansowane w ramach projektu pn. 
„Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o 
Pamięci” (numer projektu:  RPMP.11.01.01-12-0586/17, Beneficjent: Muzeum Okręgowe w 
Tarnowie) - Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych 
ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków 
z budżetu państwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego. 

2) dotyczące: usługi dostępu do sieci Internet świadczonego przez Wykonawcę (zgodnie z 
wzorem (draftem) umów dotyczących dostępu do sieci Internet i linii telefonicznej VOIP - 
uwzględniających wymagania określone w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia – patrz: 
pkt 6d).  
 

11. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, 
który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

13. Istnieje możliwość (w dni robocze) wykonania wizji lokalnej przez Wykonawcę – należy w takim 
wypadku ustalić termin wizyty z osobą wymienioną  punkcie 9 niniejszego zapytania (z co 
najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem) – przy czym termin wizji zostanie ustalony z uwzględnieniem 
prowadzonych aktualnie w budynku prac remontowych (w porozumieniu z kierownikiem budowy 
prowadzącym prace na terenie budynku). 

 
14. Zamawiający wymaga 2-letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 

mailto:l.gozdek@muzeum.tarnow.pl
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W załączeniu: 
1) formularz oferty cenowej,  
2) oświadczenie oferenta, 
3) projekt umowy dotyczącej: Podłączenia światłowodowego budynku Regionalnego Centrum 

Edukacji o Pamięci w Tarnowie w celu korzystania z sieci Internet 
4) istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranych umów 

dotyczących: usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telefonii VOIP świadczonych przez 
Wykonawcę, 

5) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
 
................., dnia ............................ roku   ………………………………………….. 
           (podpis i pieczęć Kierownika jednostki  
       lub osoby upoważnionej przez Kierownika) 

 
 
 
………………………………………………   
         (pracownik merytoryczny) 

        
 
 
 
…………………………………………  
                        
(Główny księgowy jednostki)  
 

 


