
Ożarów Maz. 18-08-2014

KONKURS OFERT 

NR 6 /2014
Jednostka centralna OLT GPON wraz z terminalami klienckimi 

 dla potrzeb rozbudowy sieci firmy STANSAT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: 

STANSAT Stanisław Grzesik, ul. Poznańska 127A Ip. 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (+48) (22) 722-39-78, e-mail: e.wroniecka@stansat.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stansat.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Jednostka centralna OLT GPON wraz z terminalami klienckimi  dla potrzeb rozbudowy sieci firmy 

STANSAT

 

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy dostarczenia jednostki centralnej OLT GPON wraz z terminalami.

Szczegółowy zakres zamówienia:

OLT GPON o następującej konfiguracji minimalnej:

− 8 portów OLT GPON SFP na wkładki C+,

− 8 wkładek C+,

− 2 porty SFP+ 10Gbit, 

− 4 porty COMBO (RJ45/SFP),

− 2 zasilacze AC, 

− funkcje L2 i L3 (routing OSPF, PIM-SM, DHCP Option 82) RADIUS,

− zarządzanie WWW,

− rozmiar maksymalnie 2U,

− maksymalny pobór prądu 80W,

− możliwość stosowania wkładek SFP/SFP+ od innych producentów.

Terminale klienckie ONU – 35 sztuk, o konfiguracji minimalnej:

− 4GE + WiFi b/g/n 300Mb, 1RF, 2POTS, funkcja routera.

http://www.stansat.pl/


II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) Termin wykonania: zakończenie do 30-09-2014.

SEKCJA III: INFORMACJE PRAWNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

III. 1) Warunki dotyczące zamówienia:

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III. 2) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert. 

Oferty prosimy składać na załączonym  wzorze.

IV. 2)  Kryteria oceny ofert: 

IV. 2.1) Procentowe kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1 - Cena: 80 

2 – Warunki gwarancji: 10 

3 – Termin realizacji zamówienia: 10

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV. 3) Informacje administracyjne:

IV. 3.1) Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

STANSAT Telewizja Kablowa, ul. Poznańska 127A Ip. 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (+48) (22) 722-39-78, e-mail: e.wroniecka@stansat.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stansat.pl

IV. 3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie ofert: 

26-08-2014, godzina 12:00,  

miejsce: siedziba zamawiającego, ul. Poznańska 127A Ip. 05-850 Ożarów Mazowiecki

IV. 3.3) Termin związania ofertą: 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV. 3.4) Uwagi końcowe: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami, 
zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, albo jego unieważnienia bez podania przyczyn, 
odwołania lub zmiany warunków postępowania.

http://www.stansat.pl/


 IV. 3.5)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: 

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4.



Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 18-08-2014

do konkursu ofert nr NR 6 /2014
Jednostka centralna OLT GPON wraz z terminalami klienckimi 

 dla potrzeb rozbudowy sieci firmy STANSAT

Informacje o oferencie

Miejscowość, data

Dane oferenta

Dane kontaktowe 
osoby 

reprezentującej 
oferenta

Oferta

Cena netto OLT (z wkładkami C+)

Cena netto ONU – 35 sztuk

Okres udzielonej gwarancji

Termin realizacji (w dniach od złożenia zamówienia)

Załącznik do oferty – specyfikacja dla OLT i ONU

Oświadczenia oferenta

1. Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję warunki zamówienia przedstawione w 

zapytaniu ofertowym.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta


