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Osowiec-Twierdza, dn. 15 lutego 2013 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
tel. + 48 738 30 43 
fax + 48 738 30 21 
 

Zaproszenie nr GB/ZP-MS/F1-1/001 
do złożenia oferty 

 
Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług dostępu do 

internetu w miejscowości Kuderewszczyzna  19, gm. Dąbrowa Białostocka woj. podlaskie na 

potrzeby realizacji  projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny 

Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty 

Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Biebrzański Park Narodowy. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
NIP: 719-10-12-761,  
REGON: 001393349, 
 

II.  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV  

32.42.00.00-3  urządzenia sieciowe 
72.31.80.00-7  usługa przesyłu danych 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres przedmiotu obejmuje ;świadczenie usług dostępu do internetu dowolnym sposobem 
oraz zamontowanie niezbędnych urządzeń zestawu sieciowego a także zapewnienie serwisu 
gwarancyjnego na zamontowane urządzenia zestawu sieciowego w siedzibie Biura Projektu 
LIFE11 NAT/PL/422  w Kuderewszczyźnie 19 gm. Dąbrowa Białostocka woj. Podlaskie,  
przy zachowaniu następujących parametrów: 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  
Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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- szybkość transferu z internetu  nie mniej niż 1 Mb/s 
- szybkość transfer do internetu nie mniej niż  1 Mb/s  
przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia połączenia. Jednoczesny dostęp do interentu 
o podanych wyżej parametrach powinien być możliwy dla minimum 4 stanowisk 
komputerowych. 
 
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich 
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
 
Uwaga: Lokalizacja zamawianych usług znajduje się na skraju zasięgu dostępnej sieci 
GSM. 
 
Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 
 
Wykonawca winien w oferowanej cenie przewidzieć i uwzględnić wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zakresu zamówienia zgodnie z przewidywaną technologią 
dostarczenia usług. 
 
W ramach świadczonych usług Wykonawcy Zamawiający oczekuje spełnienia następujących 
warunków świadczenia usług i gwarancji : 
a) zestawienia, uruchomienia i udostępnianie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie 
dni  w czasie obowiązywania umowy,  łącza o gwarantowanych parametrach prędkości.   
b) zapewnienia ciągłego dostępu do internetu w okresie przejmowania świadczeń. 
Maksymalna przerwa akceptowana przez Zamawiającego nie powinna być dłuższa niż 24 
godz. 
c) zapewnienia pomocy technicznej, związanej ze świadczeniem usług dostępu do Internetu, 
po zgłoszeniu przez Zamawiającego, obejmującej w szczególności: 
- punkt dostępowy do dokonywania zgłoszeń awarii łącza dostępny 24h/7dni w tygodniu 
umożliwiający dokonywanie zgłoszeń przez Zamawiającego za pomocą poczty 
elektronicznej i linii telefonicznej; 
- gwarancję usunięcia awarii łącza w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia,  w razie 
konieczności wymiany urządzeń dostępowych ( modemu, router), ich konfigurację na 
własny koszt. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA  

Zalecany termin rozpoczęcia świadczenia usług – nie później niż do 30 marca 2013r. 

Termin zakończenia świadczenia usług – 24 miesiąca od dnia uruchomienia połączenia 

internetowego. 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania umowy na etapie jej 
zawarcia np. o postanowienia regulaminu wykonawcy. 

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Anna Bojsza pod adresem email: 
anna.bojsza@biebrza.org.pl 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawach oferty 
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wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem 
e-mail: anna.bojsza@biebrza.org.pl lub faksem o  numerze 85 738 30 21. 

5. Usługi będą realizowane w terenowej siedzibie Zamawiającego pod adresem : 16-200 
Dąbrowa Białostocka Kuderewszczyzna 19 (woj. Podlaskie). 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia: 
a)  sporządzony w języku polskim, 
b)  opatrzony pieczątką firmową,  
c)  zawierający: pełną nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer 

telefonu/faxu, numer NIP,  numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej,  

d) zawierający termin związania ofertą,  
e) wartości towarów/usług podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 
f) zawierający termin rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do internetu, 
g) posiadający datę sporządzenia, 
h) podpisany czytelnie przez oferenta.  

Do formularza ofertowego należy dołączyć ofertę warunków i gwarancji świadczenia usług. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona 
osobiście na  adres: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 
8 do godz. 12.00 dnia  27 - 02 – 2013  

2. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt VI. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VIII. OCENA OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących  kryteriów:  
a) całkowita cena brutto  -  waga kryterium 30 % 
b) miesięczny limit danych – 30 % 
c) Szybkość transferu  danych do klienta – 20 % 
d) Szybkość transferu danych od klienta  – 20% 

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą sumę punktów za oceniane kryteria dostawy  przedmiotu zamówienia  
 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www. biebrza.org.pl oraz poprzez wysłanie 
informacji  na piśmie. 
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X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza oferty. 
2. Projekt umowy. 

 

 

 

Miejscowość/ data:                    Osowiec Twierdza  15 - 02 - 2013 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:  Roman Skąpski 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:   DYREKTOR 

 
 


