Łódź 13.06.2013

Zapytanie ofertowe nr 13/2013/8.4
(dotyczy zamówienia na RB600 z wyposażeniem)
I. ZAMAWIAJĄCY
TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak
ul. Targowa 35, 90-034 Łódź
NIP: 725-17-47-616, REGON: 472228111
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest:
RB600 z wyposażeniem (obudowa, 4 karty mPCI, 4 pigtaile, kable:skrętka i koncentryczny
antenowy, złącza na kable), w ramach projektu „Budowa „ostatniej mili” w rejonie gmin
Zgierz, Stryków oraz Głowno”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 8.4 –
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie stacji bazowej sieci WiFi, na którą składają
się 2 komplety o następującej konfiguracji każdy:
 4 anteny sektorowe na pasmo 5 GHz min. 16 dB,
 1 zestaw elektroniki (na 4 anteny) składający się z: obudowy zewnętrznej z uchwytem
montażowym, dławikiem hermetycznym na kabel przyłączeniowy, elektroniki (płyta
RB800 lub podobna z kartami mPCI - zgodną z urządzeniami CPE oferowanymi w
odpowiedzi na zapytania ofertowe nr 1-3),
 1 zasilacz PoE,
lub alternatywnie 2 komplety w następującej konfiguracji każdy:
 4 zintegrowane zestawy: antena sektorowa na pasmo 5 GHz, min. 16 dB, zintegrowana
z obudowa hermetyczną posiadającą uchwyt montażowy, dławik hermetyczny na kabel
przyłączeniowy i elektroniką, zgodną z urządzeniami CPE oferowanymi w odpowiedzi na
zapytania ofertowe nr 1-3. W skład zestawu wchodzić musi ponadto zasilacz PoE.
2.

3.
4.

Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 27.06.2013
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać :
- specyfikacje techniczną
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- oświadczenie o spełnianiu kryteriów zamówienia
- ceny wyrażone w kwocie netto i brutto,
- opatrzona danymi firmowymi,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać dane teleadresowe , numer telefonu oraz numer NIP,
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana / dostarczona za pośrednictwem ( do wyboru) :
a)
b)
c)
d)
e)

poczty elektronicznej na adres: biuro@mnc.pl
faksem na nr: 42 636 98 96,
pocztą tradycyjną,
kurierem
osobiście na adres zamawiającego
do dnia 21.06.2013 roku do godz. 14.00

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.06.2013 roku a wyniki i wybór
najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie
TPnets.com ul. Targowa 35 oraz na stronie internetowej pod adresem www.tpnets.com
2. 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.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.tpnets.com
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Spełnienie wymagań specyfikacji technicznej (ze wskazaniem na zgodność z
urządzeniami CPE oferowanymi w odpowiedzi na zapytania ofertowe nr 1-3): 30 %
2. Cena - 60%
3. Okres gwarancji - 10%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.tpnets.com
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Piotr Marciniak pod numerem telefonu 42 636 98 96 lub
42 636 98 97 oraz adresem email: biuro@mnc.pl
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