
 

 

 

 

 

 

Znak: 1/WRPO_1.5.2/2016 Piła, dnia 29 czerwca 2016 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Podgórna 10, REGON 570010801, NIP 764-00-01-839, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

00000534131, kapitał zakładowy – 23.000.000 zł, w całości wpłacony, zwana dalej Zamawiającym 

zaprasza do składania ofert na: 

 

ZAKUP, MONTAŻ I WDROŻENIE KONCENTRATORA MODEMÓW KABLOWYCH CMTS 

(ang. Cable Modem Termination System) 

(Kod CPV: 32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych) 

 

w ramach projektu nr RPWP.01.05.02-30-0351/15 

pn.: „Wzrost konkurencyjności ASTA-NET S.A. dzięki udoskonaleniu usługi 

szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo 

w standardzie UHD w sieci HFC” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 

„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie 

konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. 

 
Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości i równego traktowania Wykonawców.  

Opis przedmiotu postępowania: 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup wraz z montażem i wdrożeniem, fabrycznie nowego 

koncentratora modemów kablowych CMTS dla następującej konfiguracji początkowej: 

 obsługa 40 rejonów dosyłowych (minimum 40 konektorów fizycznych dla kanałów Downstream 

(DS)) 



 

 

 obsługa 120 rejonów zwrotnych ( minimum 120 konektorów fizycznych dla kanałów Upstream 

(US)) 

 pojedynczy rejon dosyłowy – 16 kanałów Downstream - 8MHz 256QAM EuroDOCSIS 

 pojedynczy rejon zwrotny – 4 kanały Upstream - 6,4MHz 64QAM 

oraz spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne: 

 CMTS posiada 10 slotów na karty liniowe Upstream (US) i Downstream (DS); 

 CMTS umożliwia obsługę 640 kanałów Downstream (DS) w standardzie EuroDOCSIS; 

 CMTS umożliwia obsługę minimum 96 kanałów Upstream (US) z jednej karty liniowej; 

 CMTS posiada minimum 20 fizycznych złącz Upstream (US) na karcie liniowej; 

 CMTS umożliwiać będzie docelowo obsługę minimum 384 kanałów Downstream (DS) z jednej 

karty liniowej; 

 CMTS umożliwiać będzie docelowo obsługę minimum 48 kanałów Downstream (DS) z jednego 

fizycznego złącza karty liniowej; 

 CMTS umożliwia obsługę kanałów Downstream (DS) oraz kanałów Upstream (US) na 

oddzielnych kartach liniowych; 

 CMTS posiada minimum 16 portów uplink 10G SFP+ oraz 2 porty DTI; 

 CMTS umożliwia pełną redundancję kart liniowych oraz kart zarządzających realizowaną za 

pośrednictwem wewnętrznego backplane’a; 

 Architektura chassis CMTS jest zgodna z Advanced Telecommunications Computing 

Architecture (ATCA) oraz specyfikacją CCAP by Cable Labs; 

 CMTS obsługuje funkcjonalności „Packet Throttling” oraz „Dynamic Wideband”; 

 CMTS jest energooszczędny, tj. zużywa nie więcej niż 2W w przeliczeniu na jeden kanał 

Downstream (DS) w maksymalnej konfiguracji licencyjnej, tj. z maksymalną ilością licencji dla 

ofertowanej konfiguracji. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Oferent (zwany również dalej zamiennie Wykonawcą) jest dopuszczony do obrotu prawnego 

oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zapytania. 

2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, zasoby ludzkie do 

wykonania zamówienia. 

3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków wskazanych w pkt 1-4 powyżej, jakie muszą 

spełniać Oferenci to: podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków wskazanych w pkt 1-4 (załączniki 

nr 2 i nr 4 do zapytania ofertowego) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli 



 

 

Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione (nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i 

oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena dokonana metodą: 

spełnia – nie spełnia. 

 

Kryteria formalne: 

1. Oferent nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Oferent nie jest wykluczony z udziału w postępowaniach prowadzonych przez ASTA-NET S.A. 

3. Oferta wraz z kompletnie wypełnionymi załącznikami, wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie w 

wyznaczonym terminie. 

4. Oferta obejmuje pełen zakres przedmiotu zapytania. 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających. Nie dopuszcza się składania  

ofert wariantowych i częściowych. 

 

Tryb i przebieg postępowania 

Aby zapewnić równą ocenę nadesłanych ofert, Zamawiający przygotował system oceny 

składanych ofert. System oceny uwydatnia i premiuje elementy, które są w niniejszym zapytaniu 

najistotniejsze z punktu widzenia projektu. Zamawiający dokona oceny merytorycznej wszystkich 

złożonych i nieodrzuconych ofert spełniających kryteria formalne. Kryteria merytoryczne wyboru oferty 

to: parametry techniczne, wartość oferty (cena), termin realizacji zamówienia. 

Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę według wzoru załączonego do 

niniejszego zapytania, może także przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści 

oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta, dodatkowo 

kopertę (opakowanie), w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „Zmiana 

oferty”  i  numerem sprawy. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób, co oferta, dodatkowo opakowanie w którym jest przekazywane powiadomienie, 

należy opatrzyć napisem „Wycofanie oferty”  i numerem sprawy. Oferty, które zostaną skutecznie 

wycofane, nie będą otwierane. 

Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 

 



 

 

Cena (wartość) oferty określona przez Wykonawcę obejmować musi wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia, musi być wyrażona w złotych polskich PLN i musi być niezmienna 

do dnia 31 grudnia 2016 (termin związania ofertą). W szczególności jeśli Oferent poniesie dodatkowe 

koszty z tytułu wykonania zamówienia, nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego 

wynagrodzenia. Podana w ofercie cena jest wartością netto, jest to cena ryczałtowa obowiązująca w 

całym okresie obowiązywania umowy. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością dwóch 

miejsc po przecinku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, 

jeśli uzna, że wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub informacje 

techniczne zawarte w złożonej ofercie wymagają udokumentowania. Wyjaśnienia winny być 

przedstawione przez Oferenta w określonym przez Zamawiającego sposobie i terminie. Zamawiający 

oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody 

wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 

zamówienia dostępne dla Oferenta. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub przedstawione parametry techniczne nie znajdują 

potwierdzenia w rzeczywistości. 

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem 

ofertowym. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

Ø nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu; 

Ø jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

Ø jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Żadne 

informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym 

osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty. Zamawiający może w toku 

badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Kryteria wyboru ofert: 

Ocena całości oferty, jest sumą ocen poszczególnych elementów oferty wg następującego 

podziału wraz z wagą oceny, zaś za zwycięską ofertę uznaje się ofertę która uzyska najwyższą łączną 

punktację: 

a) Ocena techniczna oferowanego rozwiązania (waga 50%) 

PTECHN = [ ( POFER / PMAX )*100 ] * 50% 

Gdzie:  

PMAX maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w technicznej ocenie merytorycznej; 

POFER liczba punktów zdobyta w technicznej ocenie merytorycznej przez Oferenta; 

Ocena techniczna zostanie dokonana na podstawie danych przedstawionych przez 

Oferenta w załączniku nr 3, który stanowi Arkusz oceny technicznej. 



 

 

b) Wartość (cena)netto oferty (waga 30%) 

PCENA = [ ( CMIN / COFER ) * 100 ] * 30% 

 

Gdzie:  

CMIN wartość netto najtańszej oferty spełniającej kryteria formalne; 

COFER wartość netto ocenianej oferty; 

Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny zaoferowanej przez Oferenta w 

załączniku nr 1, który stanowi Formularz ofertowy. 

c) Termin realizacji zamówienia (waga 20%) 

PREAL = [ T * 100 ] *  20% 

Gdzie:  

T = 1,00  jeśli deklarowany przez Oferenta termin realizacji nie przekracza 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania z Oferentem umowy; 

T = 0,50  jeśli deklarowany przez Oferenta termin realizacji nie przekracza 45 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania z Oferentem umowy; 

T = 0,25  jeśli deklarowany przez Oferenta termin realizacji nie przekracza 60 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania z Oferentem umowy; 

T = 0,00  jeśli deklarowany przez Oferenta termin realizacji jest równy lub dłuższy niż 60 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania z Oferentem umowy; 

Ocena zostanie dokonana na podstawie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

zaoferowanego przez Oferenta w załączniku nr 1, który stanowi Formularz ofertowy. 

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby 

Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby 

podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.  

Wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty, Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej z nich 

poinformuje drogą elektroniczną, wysyłając informację na adres e-mail wskazany przez Oferenta w 

załączniku nr 2 i 4. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów 

za złożoną ofertę. 

Składanie zapytań do postępowania  

Zapytania do postępowania można przesyłać w wersji elektronicznej na adres ue@asta-net.pl. 

Przygotowanie, miejsce oraz termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z wymaganymi 

załącznikami. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy sporządzić w języku 

polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru 

lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do podpisania oferty, przygotowane 

w języku polskim lub tłumaczone na język polski, musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub 

w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Strony oferty należy kolejno ponumerować. Wszelkie 



 

 

poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 

uprawnioną do złożenia oferty. 

 

Oferty opatrzone klauzulą „Oferta ważna do 31 grudnia 2016” należy przesyłać 

pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do: ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła, w 

zapakowanej kopercie z dopiskiem: „UE – Projekt CMTS” w ciągu 40 dni od daty upublicznienia 

zapytania ofertowego, tj. do dnia 8 sierpnia 2016 do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do siedziby 

Zamawiającego). Oferty składane osobiście należy dostarczyć w godzinach pracy sekretariatu firmy tj. 

w godz. 08:00-16:00. Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. W 

przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjęty będzie 

dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.   

 

Postanowienia końcowe 

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez 

dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W przypadku 

skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia, Wykonawcom nie przysługują 

żadne roszczenia względem Zamawiającego. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich 

ewentualnych przysługujących im roszczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamawiający 

imienna pieczątka 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie do formularza ofertowego  

3. Arkusz oceny technicznej 

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

 

 


