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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 Internetu na łączu 
satelitarnym. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zestawianie, uruchomienie i utrzymywanie przez cały okres trwania umowy, 
asymetrycznego łącza dostępowego w technologii VSAT o parametrach: 

1.1. Zakończenie sieciowe po stronie zamawiającego musi być zgodne ze 
standardem Ethernet i pracować na portach miedzianych RJ45. 

1.2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do wszystkich usług i serwisów 
internetowych krajowych i zagranicznych 

1.3. Limit danych do wykorzystania w okresie rozliczeniowym nie może być 
mniejszy niż 100 GB. 

1.4. Łącze powinno posiadać minimum 1 publiczny, użytkowy adres IP 
nadany przez Wykonawcę. 

1.5. Wykonawca musi zapewnić serwis zgłoszeń awarii technicznych łącza, 
przyjmujący zgłoszenia, co najmniej w dni robocze, przez co najmniej 8 
godzin w ciągu dnia, 

1.6. Minimalna prędkość wymagana 30 Mbps download \ 6 Mbps upload, 

1.7. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia nie może 
powodować powstania innych kosztów (poza ujętymi w formularzu 
ofertowym) takich, jak opłaty za utrzymanie łącza itp. 

2. Demontaż istniejącej infrastruktury terminala satelitarnego, składającej się z 
kompletnej anteny, modemu, zasilacza oraz kabla ethernetowego. 

3. Instalacja nowej infrastruktury terminala satelitarnego. 

 
a) termin wykonania zamówienia 01.07.2020 – 30.06.2022 
b) warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu, za świadczone usługi, 

fakturę VAT w terminie do 14 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 (Dz.U.2019.2460 t.j.). 

4. Kryterium wyboru ofert:  
Kryteria oceny ofert: 

→ cena: 92% 

zasady oceny  

W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 92. 
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto za realizację zamówienia otrzyma 
maksymalną ilość punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów 
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku), wg wzoru: 

Wartość punktowa Pb(C) = ( najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych (netto) / cena (netto) 
badanej oferty ) * 92 

 

→ liczba pełnych godzin w ciągu doby, w których nie jest naliczany transfer danych: 8% 

zasady oceny  

W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 8. 
Wykonawca, który zadeklaruje większą liczbę godzin w ciągu doby, w których nie będzie 
naliczał transferu danych otrzyma większą liczbę punktów: 

 

Liczba pełnych godzin w ciągu doby, w 
których nie jest naliczany transfer 

danych 
Ilość przyznanych punktów 

8 i więcej 8 pkt. 

7 7 pkt. 

6 6 pkt. 

5 5 pkt. 

4 4 pkt. 

3 3 pkt. 

2 2 pkt. 

1 1 pkt. 

0 0 pkt. 
 

 

5. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do 
składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2020 do godz. 10:00 w formie: 
- wersji 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 zaproszenie załączono:  
a) formularz oferty 

 
9. Dodatkowe informacje: 

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 
15.05.2020, 

b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył 
ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 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 

 
 


