
 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 09.09.2019 r.   

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 

61-441 Poznań 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.1. Działając w imieniu spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. numer 404 (dalej jako 

„Spółka” lub „Zamawiający”), zapraszamy do złożenia oferty na: 

Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz dostępu do sieci 

Internet na łączach stałych i symetrycznych dla budynków 

zlokalizowanych przy ul. 28 czerwca 1956r. nr 398A, 398 B (Trafohouse), 

400, 404 i 406, przy ul. Za Bramką 1 oraz przy ul. Piastowskiej 71 w 

Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych 

projekcie umowy i zakresie usług.  

1.2. Termin realizacji usług: od 1.10.2019 roku do 30.09.2020 roku. 
 

DANE POSTĘPOWANIA: 

2. PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z 

siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000372186, NIP: 9721222511. 

3. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:  

3.1. W sprawach formalnych: radca prawny Tomasz Banaszak, e-mail: 

tomasz.banaszak@gjw.pl 

3.2. W zakresie przedmiotu zamówienia, wizji lokalnej: Miłosz Król, tel. 61 673 45 41 

3.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający 

lub Wykonawca przekazują informacje pocztą elektroniczną, druga strona na 

żądanie nadawcy niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

4.1. Podane w ofercie ceny ofertowe będą cenami ryczałtowymi będą uwzględniały 

wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmowały wszelkie 

koszty i prace, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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4.2. Ceny ofertowe należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Ceny ofertowe powinny 

obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. Ceny ryczałtowe zawierać będą również koszty prac nieujętych w opisie 

przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla jego prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

4.3. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca 

w celu wykonania zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu 

zamówienia.  

4.4. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 

niezależnie od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za 

sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada 

wyłącznie Wykonawca.  

4.5. Każdy Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę cenową obejmującą cały 

zakres zamówienia.  

4.6. Przed złożeniem oferty, Wykonawca może zapoznać się z zainstalowanymi w 

budynkach systemami i urządzeniami. W razie potrzeby istnieje możliwość wizji 

lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

4.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę 

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pełnomocnika) upoważnionego do 

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty.  

4.8. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, który w złożonej ofercie zaproponuje 

Spółce najniższą cenę netto.  

4.9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Spółka wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Spółkę ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach.  

4.10. WCWI sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z 

Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty w prowadzonym postępowaniu, jeżeli 

ceny wszystkich złożonych ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył 

na realizację zamówienia. 

4.11. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym (wg. załącznika nr 1). 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do niniejszego do zapytania); 

b) pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli 

uprawnienie do dokonania tej czynności nie wynika z żadnego publicznie 

dostępnego rejestru lub ewidencji (KRS, CEiDG),  

5.2. Zamawiający wymaga sporządzenia oferty na piśmie i złożenia za pośrednictwem 

poczty elektronicznej skanu dokumentów, o których mowa powyżej. 

5.3. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym (wg. załącznika nr 1). 

6. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 

6.1. Ofertę w formie pisemnej prosimy składać w nieprzezroczystym, zabezpieczonym 

przed otwarciem opakowaniu na adres Spółki: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (III 

p.), 61-441 Poznań, z dopiskiem: „OFERTA na: Świadczenie usług w zakresie 

telekomunikacji oraz dostępu do sieci Internet dla WCWI sp. z o.o. w Poznaniu; nie 

otwierać przed dniem 16.09.2019 r. godzina 11:15”. 

lub 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, którą 

prosimy przesłać na adres e-mail: tomasz.banaszak@gjw.pl 

6.2. Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godzina 11:00.  

6.3. Termin otwarcia ofert: 16.09.2019 r. godzina 11:15. 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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Od dnia 1.10.2019 roku do 30.09.2020 roku. 

8. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

8.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie 

kryterium ceny (100% cena podana w złotych netto).  

8.2. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, który w złożonej ofercie zaproponuje 

Spółce najniższą cenę.  

9. POZOSTAŁE: 

9.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia umowy. 

9.2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od terminu składania ofert 

wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

a) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. 

Zamawiający może także żądać wyjaśnienia bądź uzupełnienia załączników do 

oferty. 

b) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią 

Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9.4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Spółka zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z poszczególnymi wykonawcami w celu uzupełnienia 

lub doprecyzowania dokumentacji ofertowej, do odpowiedzi na wybraną ofertę.  

9.5. Spółka nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów przygotowania oferty, złożenia 

oferty i udziału w niniejszym postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania.  

9.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy: 

a) nie odpowiada ona treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jest sprzeczna z przepisami prawa lub nieważna na podstawie odrębnych 

przepisów, 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub 

Wykonawca nie udzielił dostatecznych wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego. 

Oferta odrzucona nie będzie uwzględniania przy ocenie ofert. 

9.7. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub do odstąpienia od 

podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.  

9.8. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający 

podpisze umowę. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

10. Załączniki: 

10.1. Formularz Ofertowy; 

10.2. Wzór umowy;  

10.3. Zakres usług. 

 

 

Z poważaniem 

 

WCWI sp. z o.o. 


