00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695) przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do
Internetu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju o minimalnej gwarantowanej przepustowości 200Mbps/200Mbps - do
budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a.
Łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej w serwerowni zamawiającego.
Zamawiający wymaga możliwości przeniesienia zakończenia łącza do innego pomieszczenia na
koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem że przeniesienie takie może być zrealizowane raz w okresie
trwania umowy.
Okres obowiązywania świadczenia usługi przewidziany został na 24 miesiące
Warunki dla łącza:
1.
a.
b.
c.
d.

Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o
parametrach:
dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 99%,
czas reakcji na awarię nie dłuższy niż 4 godziny, całkowity czas przywrócenia
funkcjonalności nie dłuższy niż 24 godzin.
minimalna gwarantowana przepustowość 200 Mb/s dla pobierania i 200 Mb/s dla
wysyłania,
wykonawca zapewni możliwość zwiększenia przepustowości w okresie trwania umowy do
400 Mb/s (pobierania i wysyłania) - za dodatkową opłatą w formie aneksu do zawartej
umowy.

2.

Zamawiający wymaga łącza z 32-adresową podsiecią publicznie dostępnych adresów IPv4
(maska CIDR /27).

3.

Możliwość ustawienia na zgłoszenie Zamawiającego rekordów Reverse DNS w ciągu
maksymalnie 1 dnia roboczego.

4.

Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach
Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do
Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy.

5.

Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość
otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie (w szczególności,
możliwa obustronna komunikacja na wszystkie porty TCP/UDP) oraz możliwość
użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego
translacji adresów (NAT).

6.

Zamawiający wymaga świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii
światłowodowej (wykluczony przesył radiowy oraz laserowy).

7.

Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologii Gigabit
Ethernet - 1000Base-T doprowadzonym bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej znajdującej
się w serwerowni zamawiającego.

8.

Zamawiający wymaga aby przebieg trasy łącza był całkowicie niezależny (bez
jakichkolwiek przecięć i odcinków wspólnych) od posiadanego przez Zamawiającego łącza
zapasowego, którego trasa została przedstawiona w załączniku nr 2 - „mapa”.

9.

Wykonawca w dniu podpisana umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna
lub inną pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający
będzie komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, w
sprawach formalnych natomiast, Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza,
samodzielnie uzyska pozwolenia, o ile będą wymagane oraz dokona niezbędnych ustaleń
technicznych w celu świadczenia usługi.
11. Łącze musi zostać bezwzględnie uruchomione do dnia:
20 kwietnia 2018 r. - w przypadku pozostawienia dotychczasowej adresacji IP;
13 kwietnia 2018 r. - w przypadku jej zmiany.
12. W przypadku zmiany dostawcy usługi wraz z pozostawieniem dotychczasowej adresacji,
termin przełączenia adresów na nowe łącze musi zostać uzgodniony z Zamawiającym z
min. 5-dniowym wyprzedzeniem.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin
świadczenia usług w sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego
parametry łącza.
14. W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza (nie dotyczy sytuacji
niezależnych od operatora), Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia
umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu.
15. Opłaty abonamentowe regulowane będą w cyklu miesięcznym, z płatnością w ciągu 14 dni
od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

16. Zamawiający informuje, iż wykorzystuje następujący zakres CIDR adresacji IPv4:
89.250.196.32/27. Adresami zarządza również StarNet Telecom.
17. Instalacja urządzeń w budynku wymaga porozumienia z zarządcą budynku:
StarNet Telecom Sp. z o. o.
ul. Lecha Kaczyńskiego 28
00-609 Warszawa
III.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
L.p. Kryterium
Cena oferty brutto – wysokość miesięcznej opłaty
1
abonamentowej
2
Pozostawienie aktualnej adresacji IPv4

Waga

Punkty

70%

70 pkt

30%

30 pkt

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% to = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty,
za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą
punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty za kryterium cena oferty brutto+ Punkty za kryterium pozostawienie aktualnej adresacji IPv4 =
punkty ogółem
1.

Kryterium: Cena oferty brutto „C" - waga 70% (70% =70 pkt)

Punkty za kryterium „Cena oferty brutto" zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:
(C min : C b) x 70 = liczba punktów
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej,
C b - cena brutto oferty badanej
Wykonawca za kryterium „Cena oferty brutto" może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
2.

Kryterium: Pozostawienie aktualnej adresacji IPv4 „IP" - waga 30% (30% = 30 pkt).

Punkty za kryterium „Pozostawienie aktualnej adresacji IPv4 " zostaną przyznane za pozostawienie
aktualnie wykorzystywanej adresacji IP (zakres CIDR adresacji IPv4: 89.250.196.32/27) zgodnie z
poniższym schematem:
Pozostawienie aktualnej adresacji IPv4 = 30 pkt
Przyznanie nowej adresacji IPv4 = 0 pkt

IV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pytania proszę przesyłać na adres zamowienia-dsi@ncbr.gov.pl do dnia 21.03.2018 do godz. 16.00.
Pytania nadesłane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.
Wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zamówienia winni złożyć swoje oferty na formularzu
ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Oferty należy przesłać do 23.03.2018 do godz. 10:00 na adres: zamowienia-dsi@ncbr.gov.pl
Oferty złożone po ww. terminie Zamawiający uzna jako odrzucone.

V.

UMOWA.
Zamawiający podpisze umowę z jednym Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert. Dostawca jest zobowiązany do przesłania wzoru umowy.

VI.

ZASADY WYJAŚNIANIA TREŚCI OFERTY ORAZ POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERCIE.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz
złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert.
3. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.

VII. ODRZUCENIE OFERTY.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym
poprawiania omyłek.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania
przyczyny przed podpisaniem umowy.

IX.

INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zapytania, jak
też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr);
3. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń za wyjątkiem zmiany
prędkości łącza na wniosek Zamawiającego.
5. Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego
wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą;
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
2) negocjacji warunków Zamówienia.
9. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.
10. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa
w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.
11. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że
zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy
odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
13. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów,
którym powierzył realizację przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

X. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – mapa

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
pieczęć firmowa Wykonawcy

DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa:

Adres z kodem
pocztowym
NIP
REGON

IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
1.
2.
3

Oferta na świadczenie usługi dostępu do Internetu
Parametry usługi:
1.

2.

miesięczna
opłata
abonamentowa
dla usługi

Netto
(PLN)

Brutto
(PLN)

TAK

NIE

200/200 Mbps
400/400 Mbps

Utrzymanie obecnej adresacji IP *

……………………………………………………………

………………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

