
 
załącznik nr 5 

do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości do 

30 000 euro 

 
Gdynia, dnia 14.05.2019 

Znak sprawy WI-1-MC-381-17/19 
                      (numer wniosku o wszczęcie postępowania)  

 

 

Zaproszenie do składania ofert  
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 

10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*: 

1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz 

placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego 

usługi dostępu do sieci Internet obejmującej: 

1. Zestawianie, uruchomienie i utrzymywanie przez cały okres trwania umowy, 

asymetrycznych łączy dostępowych w technologii xDSL o parametrach: 

1.1. Zakończenie sieciowe po stronie zamawiającego musi być zgodne ze 

standardem Ethernet pracujące na portach miedzianych RJ45. 

1.2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do wszystkich usług i serwisów 

internetowych krajowych i zagranicznych. 

1.3. Ilość generowanego ruchu przez Zamawiającego nie może być w żaden 

sposób limitowana oraz ograniczana funkcjonalnie. 

1.4. Usługa dostępu do Internetu musi być świadczona na łączach telefonicznych 

które są dostępne w placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni. 

1.5. Jedno łącze xDSL powinno posiadać minimum 5 użytkowych adresów IP 

nadanych przez wykonawcę z wyjątkiem lokalizacji: „Obchód Ochrony 

Wybrzeża Orle”, gdzie minimalna ilość użytkowych adresów IP wynosi 1. 

1.6. Wykonawca musi zapewnić 24 godzinny serwis zgłoszeń awarii 

technicznych łącza. 

1.7. Świadczenie usług dostępu w technologii xDSL nie może powodować 

powstania innych kosztów (poza ujętymi w formularzu ofertowym) takich jak 

opłaty za utrzymanie łącza itp. 

 

 



Miejsca świadczenia usług, prędkości łącza oraz numery telefoniczny linii abonenckich, które 

mają być przeznaczone do świadczenia usługi: 

Nazwa placówki Adres placówki 
Numer 
telefonu 

Minimalna prędkość 
wymagana 

(downlink/uplink) 

Urząd Morski w Gdyni 81-338 Gdynia, 
ul. Chrzanowskiego 10 

586201140 DSL 10/1 (Mb/s) 

Bosmanat Portu Puck 84-100 Puck, 
ul. Żeglarzy 1 

586732782 DSL 10/1 (Mb/s) 

Bosmanat Portu Frombork 14 -530 Frombork, 
ul. Portowa 2 

552437219 DSL 10/1 (Mb/s) 

Obwód Ochrony 
Wybrzeża Sobieszewo 

80- 680 Gdańsk, 
ul.Tęczowa10 

583080735 DSL 10/1 (Mb/s) 

Obchód Ochrony 
Wybrzeża Stogi 

80-654 Gdańsk, 
ul. Sokola 32 

583073184 DSL 10/1 (Mb/s) 

Obchód Ochrony 
Wybrzeża Kąty Rybackie 

82-110 Sztutowo, Katy 
Rybackie, 
ul. Morska 15 

552478784 DSL 4096/512 (kb/s) 

Obchód Ochrony 
Wybrzeża Jantar 

82-103 Mikoszewo, 
ul Gdańska 2a 

552478818 DSL 4096/512 (kb/s) 

Obwód Ochrony 
Wybrzeża Lubiatowo 

84-210 Lubiatowo, 
ul. Topolowa 16 

586768161 DSL 4096/512 (kb/s) 

Obchód Ochrony 
Wybrzeża Białogóra 

84-113 Białogóra, 
ul. Szkolna 7 

586735154 DSL 4096/512 (kb/s) 

Zespół lotniczy IOŚ 80-298 Gdańsk, 
ul. Szybowcowa 31B 

583494782 DSL 4096/512 (kb/s) 

Obchód Ochrony 
Wybrzeża Orle 

80-680 Gdańsk 
ul. Lazurowa 10 

Brak DSL 998/256 (kb/s) 

 
a) termin wykonania zamówienia  

24 miesiące od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. Umowa zostanie 

zawarta na czas określony nie dłuższy niż 26 miesięcy, tj. do ostatniego dnia 

miesiąca świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

b) warunki płatności  

Wykonawca wystawi Zamawiającemu, za świadczone usługi, fakturę VAT po 

upływie okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy). 

Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, 

b) posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z 

ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018r., poz. 1954 z późn. zm.). 



4. Kryterium wyboru ofert:  

a) cena 100% 

5. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do 

składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2019 do godz. 10:00 w formie: 

- elektronicznej na e-mail it@umgdy.gov.pl 

6. Do oferty należy załączyć: 

a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:  

a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie 

do podpisania umowy 

8. Do zaproszenia załączono:  

a) projekt umowy, 

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

c) formularz oferty. 

 

9. Dodatkowe informacje: 

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia  wyników nastąpi w dniu 

22.05.2019, 

b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca który złożył 

ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni 

od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.  

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy wykonawca 

złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego  

i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

- o podatku od towarów i usług). 

 

(np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt  umowy itp.) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

     ............................................. 

 Podpis Zamawiającego 


