Tarnowskie Góry, dnia 22-07-2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
MIDIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach REGON 292339924,
NIP 6641913430, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033657 zwana dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci światłowodowej w technologii FTTx
realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Budowa sieci NGA na obszarze powiatu lublinieckiego”
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie na
terenie województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego, sieci szerokopasmowej dostępowej, zapewniającej
mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu wybranych miejscowości powiatu
możliwość korzystania z usług szerokopasmowych.
Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne budowane w technologii FTTH, które są niezbędne do
instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (np.: kable światłowodowe, splitery, słupy,
rurociągi, studnie), węzły telekomunikacyjne wraz z wyposażeniem, urządzenia aktywne w dla uzyskania
założonego celu projektu (np. OLT, urządzenia teletransmisyjne).
Przedmiotem projektu jest dostarczenie kompletnej sieci umożliwiającej świadczenie usług
szerokopasmowych zgodnie z opisem funkcjonalnym w poniższym dokumencie.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci szerokopasmowej o następujących parametrach:
a) minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci, które zostały wskazane w
załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania - 1591 gospodarstw domowych
b)

minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci, które zostały wskazane w
załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania (dalej „Siec NGA") - 1 jednostek publicznych

c) minimalna długość sieci szerokopasmowej w relacjach przedstawionych w załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania - 183 km
d)

minimalna liczba węzłów dostępowych w lokalizacjach przedstawionych w załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania - 2 szt

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy) w standardzie określonym w
załączniku nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego niezbędnej do wybudowania sieci NGA (sieci nowej
generacji) w technologii FTTH (fibre - to - the - home),
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

budowa infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej;
budowy węzłów sieci szerokopasmowej;
dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzłów (dalej
„Urządzenia");
uruchomienie sieci i urządzeń;
przygotowanie dokumentacji odbiorowej w standardzie określonym w załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
inne prace niezbędne dla dostarczenie kompletnej sieci umożliwiającej świadczenie usług
szerokopasmowych zgodnie z opisem funkcjonalnym w poniższym dokumencie

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli45231100-6 Ogólne roboty budowlane
związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232320-1 Kablowe linie nadawcze
45231112-3 Instalacja rurociągów
45314310-7 Układanie kabli
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32420000-3 Urządzenia sieciowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
51340000-7 Usługi instalowania urządzeń telefonicznych
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( dalej „OPZ”)zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

2. TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie w terminie 24
miesiące od podpisanie umowy.
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Roboty budowlane mogą rozpocząć się wyłącznie po zatwierdzeniu Projektów budowlanych oraz
projektów wykonawczych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza by Projekty budowlane
podlegające zatwierdzeniu obejmowały część zakresu (etap) przewidzianego do realizacji w ramach
zamówienia. Tym samym dopuszczone jest rozpoczęcie robót budowlanych na tej części zakresu projektu
(danego etapu), dla której został zatwierdzony Projekt budowlany.
Oferent zobowiązany jest do objęcia zasięgiem w ramach projektu wskazanych w załączniku nr 3
gospodarstw domowych oraz jednostek publicznych. Zgodnie z komunikatem Centrum Projektów Cyfrowa
Polska (https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/komunikat/) Oferent, za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego, jest uprawniony do dokonania zmiany Punktów Adresowych wskazanych w
załączniku nr 3 polegającej na zastąpieniu Punktu Adresowego innym punktem adresowym wskazanym w
Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, przy czym po zmianach całkowita liczba gospodarstw domowych
w projekcie nie może być mniejsza od liczny przedstawionej w pkt 1. Jednocześnie liczba gospodarstw
domowych podlegających zmianie nie może przekroczyć 15%.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH SPEŁNIENIA
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej jedną
robotę budowlaną, która polegała na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii
FTTH lub sieci światłowodowych szerokopasmowych o wartości robót budowlanych, co najmniej
3 000 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych).
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz robót budowlanych
(polegających na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii FTTH) według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych robót budowlanych, z których będzie
jednoznacznie wynikać ich wartość, przedmiot, zakres obejmujący budowę infrastruktury
telekomunikacyjnej w technologii FTTH, data wykonania, wskazanie odbiorcy. W razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dokumenty, o których mowa powyżej budzą
wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, ze roboty
nie
zostały
wykonane
lub
zostały
wykonane
nienależycie.
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
byty lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
2) Posiadanie środków finansowych lub dysponowanie zdolnością kredytową Oferenta w
wysokości co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent przedstawi informacje_ z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej
wykonawcy w wysokości co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion
złotych).
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, ze Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności
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cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sum$ co
najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
4. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z beneficjentem zgodnie z dokumentem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na potwierdzenie braku okoliczności wykluczenia należy złożyć oświadczenie.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę sporządza się w języku polskim.
2) Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru (załącznik nr 1).
3) Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane

4)
5)
6)
7)

8)

czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę
lub upoważnionego przedstawiciela.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y
upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie
rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku
gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
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6. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ZASADY OBLICZANIA I PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA
KRYTERIUM
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena – 70%
2. Termin realizacji – 5%
3. Okres Gwarancji – 5%
4. Doświadczenie – 5%
5. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia – 15%
1) Zasady oceny kryterium "Cena" (C)
Kryterium: cena „C”– 70 % wagi oceny - maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 70
punktów. W przypadku kryterium „cena”, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną na podstawie
poniższego wzoru:
C = C min/ Ci x Max (C)
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena;
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci - cena oferty badanej,
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";
2) Zasady oceny kryterium „Termin realizacji” (T) - 5%

2.1 Za wykonanie zamówienia w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca otrzyma 5
pkt
2.2 Za wykonanie zamówienia w terminie 21 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca otrzyma 3
pkt
2.3 Za wykonanie zamówienia w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca otrzyma 0
pkt
3) Zasady oceny kryterium „ Okres Gwarancji” (G) -5 %

3.1 Wykonawca, który udzieli Zamawiającemu 5 letniego okresu gwarancji otrzyma 5 pkt
3.2 Wykonawca, który udzieli Zamawiającemu 3 letniego okresu gwarancji otrzyma 3 pkt
3.3 Wykonawca, który udzieli Zamawiającemu 2 letniego okresu gwarancji otrzyma 0 pkt
4) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” -5 %

Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zrealizował) robotę
budowlaną, która polegała na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii FTTH o
wartości robót budowlanych, co najmniej 5 000 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych)
wykaże się doświadczeniem:
4.1 2 (dwóch) robót budowlanych ponad jedną obowiązkową potwierdzającą spełnienie warunku
udziału w postępowaniu ( zgodnie z pkt 3.1 zapytania ofertowego) otrzyma 5 pkt
4.2 1 (jednej) roboty budowlanej ponad jedną obowiązkową potwierdzającą spełnienie warunku
udziału w postępowaniu ( zgodnie z pkt 3.1 zapytania ofertowego) otrzyma 3 pkt
5) Zasady oceny kryterium "Koncepcja realizacji przedsięwzięcia" (C)

W zakresie przedmiotowego kryterium dokonana zostanie oceny oferty w oparciu o opis w niej zawarty i
przyznane zostaną punkty w czterostopniowej skali oceny wskazanej poniżej.
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Ocenie będą podlegały elementy przedstawione w Formularzu Koncepcji realizacji przedsięwzięcia
przedstawionym w załączniku 8. Ocenie podlegać będzie podejście do zagadnień opisanych w OPZ oraz
kompleksowość analizy poszczególnych elementów wskazanych w formularzu Koncepcji:
5.1

opis niezawierający któregokolwiek z opisanych powyżej zagadnień lub Wykonawca nie
wykazał w przedstawionym opisie, że wszystkie zagadnienia składające się na opracowanie
koncepcji oraz zaproponowane rozwiązania stanowią spójną koncepcję i mogą stanowić
podstawy realizacji projektu, otrzyma 0 pkt

5.2

opis nie zawiera wszystkich zagadnień stanowiących przedmiot koncepcji a zaproponowane
rozwiązania nie są ze sobą ściśle powiązane, w konsekwencji przedstawiona koncepcja
w niewystarczającym stopniu może stanowić podstawy realizacji projektu, otrzyma 5 pkt

5.3

opis zawiera wszystkie zagadnienia stanowiące przedmiot koncepcji jednak zaproponowane
rozwiązania nie są ze sobą ściśle powiązane, w konsekwencji przedstawiona koncepcja
w niewystarczającym stopniu może stanowić podstawy realizacji projektu, otrzyma 10 pkt

5.4

opis zawiera wszystkie zagadnienia stanowiące przedmiot koncepcji oraz zaproponowane
rozwiązania są ze sobą logicznie i ściśle powiązane oraz stanowią spójną koncepcję. Opis
obejmuje również inne dodatkowe kwestie i zagadnienia wynikające ze specyfiki przedmiotu
zamówienia, co gwarantuje realizację zakresu i celów przedmiotu zamówienia, otrzyma 15
pkt

Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów,
jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie
miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T+ G+ D +K
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta,
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
T- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Termin realizacji”
G- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „ Okres gwarancji”
D- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „ Doświadczenie”
K - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „ Koncepcja”
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 09.08.2016 r. do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego,
ul. Grodzka 1, 42-600 Tarnowskie Góry, z dopiskiem
Oferta na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci światłowodowej w technologii FTTx
realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu
„Budowa sieci NGA na obszarze powiatu lublinieckiego”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu do
składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
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8. WADIUM
8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł.
8.2 Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
49 2490 0005 0000 4520 5214 8277
8.3 Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
8.4 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z
postępowania.
8.5

Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Wszelkie

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje
pomiędzy Zamawiającym oraz Oferentami będą przekazywane w formie wiadomości
elektronicznej pod rygorem nieważności na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt.
10 Zapytania ofertowego oraz na Formularzu ofertowym.
2) Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści i zakresu Zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytanie bez zbędnej zwłoki dostarczając
wyjaśnienia każdemu z wykonawców, do którego zostało wystane zaproszenie. Zapytanie
może być złożone najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na zapytanie dostarczone do Zamawiającego po
terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Artur Paruzel tel: 509 627 150 e-mail: arturparuzel@sitel.net.pl
11. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. TRYB PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji
6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
13. WARUNKI ZAWARCIA I ZMIANY UMOWY
Warunki umowy zawarte są w załączniku nr 6.
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14. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO DOPEŁNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający i wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązani są do podpisania umowy w
terminie 5 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia informacji o wyniku postępowania. Miejscem
podpisania umowy jest siedziba Zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania umowy lub wycofania się z postępowania wykonawcy, który złożył
ofertę najkorzystniejszą, za obowiązującego ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę którą uzyskała
kolejną najwyższą liczbę punktów. Jednocześnie wykonawcę, który odmówił zawarcia umowy o
wykonanie robót budowlanych lub wycofał się z postępowania po złożeniu oferty wyklucza się ze
wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Zamawiającego na okres 1 roku.
15. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIE.
W przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. Wykonawcom nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.

Załączniki będą przestane w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Zamawiającemu takiego
żądania przez zainteresowanego potencjalnego oferenta na wskazany przez ten podmiot adres poczty
elektronicznej.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wymagania dla Sieci NGA - POPC
3. Lista Punktów Adresowych stanowiących przedmiot zamówienia
4. Formularz ofertowy
5. Wzór wykazu robot
6. Wzór umowy z wykonawcą
7. Formularz Koncepcji realizacji przedsięwzięcia
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