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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel. 58 6836164, faks 58 6836166 , strona internetowa www.cedry-wielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usługi uzupełniającej do zamówienia pn.: Świadczenie usług dostępu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw

domowych i 7 jednostek podległych Urzędowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podległych Urzędowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu

pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn.: Świadczenie

usług dostępu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych Urzędowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podległych

Urzędowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie polegającego na: a)dostarczenie Internetu dla

gospodarstw domowych i jednostek podległych (37 lokalizacji w ramach pierwotnego zakresu) b)dostarczenie Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych (14 lokalizacji w

ramach dodatkowego zakresu) Instalacja Internetu w gospodarstwach domowych (10 lokalizacji w ramach dodatkowego zakresu) c)instalacja sieci LAN w jednostkach podległych Urzędowi

Gminy Cedry Wielkie (4 lokalizacje w ramach dodatkowego zakresu). 2.Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do IWZ. 3.Wymagana jest należyta staranność przy

realizacji zobowiązań umowy. 4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 5.Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.40.00.00-4, 72.41.00.00-7.

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usługi zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50%

wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Do powyższego postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie

z art. 67 ust. 1 pkt. 6.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Econnect Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, Warszawa, kraj/woj. Polska.
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