
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

Departament Administracji 

ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel.: 42 208 9201, fax: 42 208 9210 

e-mail: kontakt@larr.lodz.pl, www.larr.pl  

    

 
 

 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000059880; NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Kapitał zakładowy: 25 470 000,00 zł – opłacony w całości 

 

Strona 1 z 5 

 

Zapytanie ofertowe   

Nr 4/DA/2019 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29  

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „Pzp”, tzn. 

do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy. 

 

I. Zamawiający. 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź 

Tel.: 42 208 9 288 

e_mail:  a_wijata@larr.lodz.pl 

 

II. Przedmiot Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia dostępu do Internetu dla Łódzkiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodek Zduńska 

Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli. 

2. Przedmiot Usługi musi być świadczony i utrzymywany przez okres 24 miesięcy od dnia 

uznania przez zamawiającego, że usługa dostępu do Internetu została wykonana. 

3. Dostarczenie i uruchomienie usługi będzie polegało na przygotowaniu i przetestowaniu oraz 

dostarczeniu i konfiguracji sprzętu w takim terminie, aby świadczenie przedmiotu zamówienia 

zostało zrealizowane z dniem 01.05.2019r. 

4. Możliwa jest wizja lokalna przed złożeniem ofert w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących instalacji teletechnicznych. 

6. Usługa dostępu do Internetu musi spełniać następujące wymagania minimalne: 

a. dostęp do internetu świadczony jest za pomocą łącza światłowodowego  

zakończonego portem Ethernet o przepustowości 80 Mb/s 

b. adresacja IP w wersji 4; wszystkie przydzielone adresy IP muszą być publiczne i stałe; 

16 adresów 

c. brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych 

d. dostęp do Internetu będzie zapewniony przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na 

dobę.  

e. Wykonawca usunie usterki i przywróci sprawność połączenia w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia.  
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f. niedopuszczalne jest świadczenie usługi za pomocą łącza radiowego  

g. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania stanu łącza i usuwania awarii 

bez wezwania ze strony zamawiającego. 

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu 

Dokumenty wymagane od Wykonawców: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu – załącznik nr 2 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub 

czytelnym pismem ręcznym. 

3. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą 

zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę. 

4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy  oraz ostemplowane pieczęcią firmową. 

6. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie III zapytania ofertowego. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć do dnia 5.04.2019 r. do godz. 16:00 

a. Osobiście w  ŁARR, ul. Narutowicza 34, Łódź, sekretariat czynny jest  w godz. 8:00-

16:00 

W zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz  

„Dostęp do Internetu WCP ZW” 

b. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty. 

c. Drogą elektroniczną na adres: a_wijata@larr.lodz.pl, oferty składane drogą 

elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF). 

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy. 
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VI. Wybór oferty 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą  warunki określone w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

 

Kryterium Waga 

C Wartość brutto wykonania zamówienia  60% 

P Przepustowość łącza internetowego  40% 

 

a. Cena wykonania zamówienia: waga 60%, maksymalna ilość punktów 60. 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach 
C =                      ………………………………………………… x 100 x 60% 

Cena badanej oferty 
 

b. Przepustowość łącza internetowego, waga 40% maksymalna ilość punktów 40. 
 
P = 80 Mb/s – 0 pkt (nie powoduje odrzucenia oferty) 
P = 90 Mb/s – 10 pkt 
P = 100 Mb/s – 20 pkt 
P = 110 Mb/s – 30 pkt 
P = 120 Mb/s i więcej – 40 pkt  

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i 

wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania. 

 

VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przez 24 miesiące od dnia aktywowania usługi, tj. 01.05.2019r. – 30.04.2021r. 

 

VIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
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1. Nie zostanie złożona żadna oferta. 

2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć 

wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 

4. Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie 

ofertowe bez podania przyczyn. 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Łódzka 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) jest – Łódzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34 w Łodzi, z którym można się skontaktować listownie pod 

wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: kontakt@larr.lodz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt mailowy pod adresem 

iod@larr.lodz.pl, kontakt telefoniczny: 42 208 92 05.  

3. Dane będą przetwarzane w celu:  

a) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w związku z realizacją umowy, która 

zostanie zawarta w przypadku wyboru oferty wykonawcy, zwanej dalej Umową - podstawą 

prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), 

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z postępowania o udzielenie 

zamówienia a także z Umowy, oraz w celach analitycznych i statystycznych - podstawą 

prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora),  

c) realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych - podstawą prawną 

tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom 

zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi 

prawnej, windykacyjnej, audytu, a także organom administracji publicznej. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
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6. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 lit a) – odpowiednio do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz – w zakresie danych przekazanych przez uczestnika, 

którego oferta została wybrana - przez okres realizacji Umowy, a w celach wskazanych w pkt 3 lit 

b) i c) - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz z Umowy oraz roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany – prawo do przeniesienia danych. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa. 

9. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia udziału w postępowaniu, a następnie zawarcia Umowy z Administratorem.  

10. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym w formie profilowania. 

 

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem 

upoważniony jest: 

 

Arkadiusz Wijata Tel. 42 208 9 288 / 691410707, email: a_wijata@larr.lodz.pl 
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