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Rzeszów dnia 11 listopada 2017 roku  

Do wszystkich Oferentów 

 uczestniczących w zapytaniu.  

 

 

Dotyczy: 

Zapytania Ofertowego Nr 1/POPC.003/17 

 

Którego przedmiotem jest:  

zaprojektowanie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz 

instytucjom publicznym w wybranych miejscowościach na terenie powiatów Łańcuckiego, 

Rzeszowskiego i miasta Rzeszów możliwość korzystania z szerokopasmowych usług 

teleinformatycznych. 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

Zamawiający informuje iż zmienia z dniem 11 listopada 2017 roku treść zapytania ofertowego w 

sposób wskazany poniżej.  

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym  

I. W Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia w ustępie Opis przedmiotu zamówienia wg 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dodaje się zapis w następującym brzmieniu:  

- 98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot 

samorządowych. 

II. W Rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełniania ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

2. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej w 

technologii FTTH (fiber to the home). 

Oferent powinien wykazać, że 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 usługę, polegającą na zaprojektowaniu sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (fiber to 

the home) i infrastruktury w technologii GPON o długości co najmniej 100 km, potwierdzoną poprzez 

złożone referencje. 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz zrealizowanych robót z 

podaniem ich przedmiotu dat i miejsc wykonania oraz odbiorców według wzoru stanowiącego 

http://www.cpv.com.pl/kod,98133100-5.html
http://www.cpv.com.pl/kod,98133100-5.html
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Załącznik nr 11 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami (dokumentami) 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

Możliwość posłużenia się wiedzą i doświadczeniem spółki dominującej lub zależnej względem 

Oferenta: 

a) W celu spełnienia ww. warunku, Oferent może posłużyć się wiedzą i doświadczeniem spółki 

dominującej w rozumieniu art. 4. § 1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) lub spółki zależnej od Oferenta lub wiedzą i 

doświadczeniem udziałowców ww. spółek lub Oferenta, będących zarówno osobami fizycznymi, jak i 

osobami prawnymi. 

b) W celu wykazania, że Oferent będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem podmiotów, o których 

mowa w lit. a) Oferent do oferty załączy zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia Oferentowi 

wymaganej wiedzy i doświadczenia na czas realizacji zamówienia. 

c) W sytuacji gdy Oferent w celu wykazania spełniania warunku posłuży się wiedzą i doświadczeniem 

podmiotów wskazanych w lit. a) uprawniony będzie, w wykazie robót, na potwierdzenie spełniania 

warunku, wskazać zamówienia zrealizowane przez podmioty wskazane w lit. a), które zobowiązały się 

zgodnie z lit. b) do udostępnienia Oferentowi wiedzy i doświadczenia .  

d) Oświadczenie o którym mowa w lit. b) składa się do oferty w oryginale. 

3) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług służących rozwojowi wspólnot i społeczności 

lokalnych wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, których uczestnikami i/lub odbiorcami byli 

mieszkańcy tych społeczności i które doprowadziły do zmiany postaw mieszkańców. 

Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zrealizował) z 

projekty/usługi spełniające łącznie następujące warunki: 

- ich celem był rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- realizowane były w społecznościach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, 

- mieszkańcy tych społeczności byli uczestnikami lub adresatami tych projektów/usług, 

- rezultatem była zmiana postaw mieszkańców, 

- wartość projektu/usługi nie była mniejsza niż 1 000 000,00 złotych. 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz zrealizowanych projektów/usług 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Zapytania wraz z dowodami (dokumentami) 

potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie. 

III. W Rozdziale VI Kryteria oceny oferty:  

- w ust. 2  skreśla się zdanie : Dodatkowo Oferent, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

usługach służących integracji społeczności lokalnych, których uczestnikami i/lub odbiorcami byli 

mieszkańcy tych społeczności otrzyma 20 pkt. zaś Oferent nie spełniający tego kryterium otrzyma – 0 

pkt. 
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- w ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: Maksymalnie każdy Oferent może uzyskać 

w postępowaniu  100 pkt. 

 

IV. W Rozdziale VII Sposób i termin składania ofert zdanie pierwsze otrzymuje następujące 

brzmienie:  

Oferty w niniejszym postępowaniu w postaci papierowej w formie pisemnej należy składać  do 06 

grudnia 2017 r. do godz. 09.00 w biurze Zamawiającego przy ul. Migdałowej 86 w Rzeszowie. 

V. Rozdział IX Otwarcie ofert otrzymuje następujące brzmienie:  

Z treścią złożonych ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie 

ofert nastąpi 06 grudnia  2017 r. o godz. 14.15 w biurze Zamawiającego. 

 Dodatkowo zmianie ulega Załącznik nr 12 do zapytania ofertowego i otrzymuje 

następujące brzmienie:  

 

WYKAZ USŁUG 

 

Ja/my niżej podpisany/i: 

..................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

..................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa, adres siedziby, telefon, faks, adres email, numer KRS (jeśli posiada), numer NIP, 

REGON,  

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dane każdego z podmiotów) 

 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej 

na zaprojektowaniu szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz 

instytucjom publicznym możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych  

w wybranych miejscowościach na terenie realizacji projektu POPC.01.01.00-18-0003/17 pt. „Budowa 

sieci FTTH na terenie powiatów: Łańcuckiego, Rzeszowskiego i miasta Rzeszów” w ramach 

Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

oświadczam/y, że zrealizowałem/liśmy z należytą starannością następujące, co najmniej 3 

usługi/projekty w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym co najmniej 1 dla 

społeczności wiejskiej, 1 dla społeczności miejsko-wiejskiej, 1 dla społeczności miejskiej, w ty co 

najmniej 1 o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, których uczestnikami i/lub odbiorcami byli 

mieszkańcy tych społeczności i które doprowadziły do zmiany postaw mieszkańców. 
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Lp. Nazwa/tytuł projektu/usługi Cele projektu/usługi 
Okres    

realizacji 

Społeczności 

lokalne objęte 

realizacją 

projektu/usługi 

(charakter – 

wiejski/miejski) 

Sposób zaangażowania mieszkańców 

społeczności w realizację projektu/usługi 

Rezultaty - w jakiej 

sprawie, jak i w jakiej 

skali zmieniły się 

postawy mieszkańców 

Wartość 

projektu/usługi 

        

        

        

        

 

           …….....................                        

             (miejscowość i data)                                                               

                                                                      ………………………...............................................................                                             

                                                                               (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)     
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wydłużeniu uległ termin składnia ofert. Dotychczasowy 

termin składania ofert tj. 14 listopada 2017 roku do godz. 10.00 ulega zmianie na nowy termin 

składania ofert do 06 grudnia 2017 roku do godziny 9.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez 

zmian.  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Prezes Zarządu  

        Voice Net S.A. 

 


