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Ostrowek dnia, 02.04.2019r,
Zapytanie ofertowe

Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115
tel. 43 84 15 023, fax 43 84 15 020

Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych, Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby Projektu

pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek1'

W zwiazku z realizacja, przez Gmine Ostrowek projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrowek" wspotfinansowanego z budzetu Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoteczeristwo informacyjne - zwiekszenie innowacyjnosci
gospodarki, Dziafanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion, zwracam si§ z prosba^
o ztozenie Pahstwa oferty cenowej na dostaw§ Internetu dla 80 gospodarstw domowych,
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby
projektu pn ,,Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek". realizowanego
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-528/13-00

Szacunkowa wartosc zamowienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postepowania
ofertowego nie maja. zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowieri publicznych.
( Dz.U z 2018, poz. 1986 z poz. zm)

Opis przedmiotu zamowienia :
1) staty dostep do ustugi szerokopasmowego Internetu {w tym aktywowanie t^czy internetowych)
przez 24 godziny na dob§ 7 dni w tygodniu od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia
ustugi przez 17 miesiecy na potrzeby 80 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Ostrowek, Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem.

2) dostaw§ i montaz przez Wykonawc^ wszelkich urzqdzeh niezbednych do skonfigurowania
pot^czenia komputera z Internetem.

3) minimalne parametry ustugi dostepowej dla 80 gospodarstw domowych :
a) pr^dkosc do abonenta (download) minimum 2 Mb/s;
b) predkosc od abonenta (upload) minimum 1 Mb/s;
c) dostepnosc ustugi nie mniejsza niz 97,8 % w skali 17 m-cy {poza okresem pomiedzy

zgtoszeniem usterki a protokotem jej usuni^cia);
d) brak limitu pobieranych i wysytanych danych oraz ograniczeh czasowych w korzystaniu z ustugi;
e) komunikacja urz$dzenia dostepowego z komputerem abonenta poprzez interfejs Ethernet (styk

RJ45) lub USB;
3a) minimalne parametry ustugi dostepowej dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrowku:

a) pr§dkosc do abonenta (download) minimum 10 Mb/s;
b) predkosc od abonenta (upload) minimum 5 Mb/s;
c) dostepnosc ushjgi nie mniejsza niz 97,8 % w skali 17 m-cy (poza okresem pomi^dzy

zgtoszeniem usterki a protokotem jej usuni^cia);
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d) brak limitu pobieranych i wysytanych danych oraz ograniczeri czasowych w korzystaniu z ustugi;
e) komunikacja urzadzenia dost^powego z komputerem abonenta poprzez interfejs Ethernet (styk

RJ45);
3b) minimalne parametry ustugi dostepowej dla Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem:

a) pr^dkosc do abonenta (download) minimum 10 Mb/s;
b) predkosc od abonenta (upload) minimum 5 Mb/s;
c) dostepnosc ustugi nie mniejsza niz 97,8 % w skali 17 m-cy {poza okresenn pomi^dzy

zgtoszeniem usterki a protokotem jej usuni§cia);
d) brak limitu pobieranych i wysytanych danych oraz ograniczeh czasowych w korzystaniu z ustugi;
e) komunikacja urzadzenia dostepowego z komputerem abonenta poprzez interfejs Ethernet (styk

RJ45);

4) Zamawiajacy wymaga zapewnienia obstugi serwisowej w zakresie:
a) dost^pnego numeru telefonicznego pod ktorym przyjmowane b^da zgtoszenia awarii w

systemie 8.00 - 20.00, a po w/w godzinie mozliwosc powiadomienia sms-em;
b) podj^cia reakcji serwisowej w czasie 24 godzin od momentu zgtoszenia usterki;
c) gwarantowanego usuni^cia usterki i przywrocenia petnej sprawnosci potaczenia w terminie 3

dni roboczych od przyjecia zgtoszenia;
d) dokumentowania i potwierdzania wtasnorecznym podpisem abonenta wszystkich czynnosci

serwisowych wykonywanych w jego siedzibie.
5) Warunki dostawy i montazu:

a) terminy dostawy, montazu zestawow urzadzeh umozliwiajacych dostep do Internetu i aktywacji
taczy internetowych Wykonawca uzgodni bezposrednio z osobami wskazanymi przez
Zamawiajacego,

b) w trakcie wykonywania montazu przedmiotu zamowienia we wskazanych lokalach Wykonawca
powinien przyjac najdogodniejsze rozwiazania, powodujac jak najmniejsze szkody wynikte z
realizacji robot montazowych,

c) Wykonawca wykona test predkosci za pomoc^ strony internetowej www.speedtest.pl. Pomiary
te b^da traktowane jako wyznacznik spetnienia przez Wykonawc^ minimalnych warunkow
okreslonych w punkcie 3, 3a, 3b. Wykonawca przekaze wydruki pomiarow podpisane przez B.O.
oraz wszystkie niezbedne do dziatania tacza parametry i hasta Zamawiajacemu,
d) instalacja odb^dzie si^ u odbiorcow, ktorych siedziby zlokalizowane b^da w miejscowosciach
wymienionych w zataczniku nr 3 do zapytania ofertowego ; Zamawiajacy przekaze w dniu
podpisania umowy szczegotowe zestawienie lokalizacji (adresow) odbiorcow ustugi.

Pozostate wymagania:
a) Wykonawca b^dzie zobowiqzany do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany

zainstalowanych urzadzeh,
b) W przypadku zmiany instalacji lokalizacji tacza internetowego Wykonawca na wniosek

zamawiajacego przeniesie ustuge. dost^pu do Internetu we wskazane miejsce. Czynnosc ta
b^dzie wykonana maksymalnie do 5 razy w trakcie catego okresu swiadczenia ustugi,
bezptatnie, kazdorazowo w ciagu 3 dni, od dnia zgtoszenia, pod warunkiem wczesniejszego
potwierdzenia przez Wykonawce. dost^pnosci ustugi pod nowym adresem;

c) Ustuga dost^pu do Internetu zostanie uruchomiona na terenie Gminy Ostrowek w miejscach
instalacji wskazanych przez Zamawiajacego w Zataczniku nr 3 do zapytania ofertowego wraz z
dostawa, instalacja oraz konfiguracja zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

d) Wykonawca zapewni komplet sprzeju niezb^dnego do uruchomienia i swiadczenia ustugi, o ile
taki sprzet jest wymagany;

e) Wykonawca musi samodzielnie uzyskac wymagane prawem pozwolenia w tym wtasciciela
budynku i dokonac wymaganych prawem zgtoszeh oraz dokonac niezb^dnych ustaleh
technicznych w celu podtaczenia tacza, o ile beda wymagane
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Termin realizacji zamowienia : od 1 maja 2019r do 02 pazdziernik 2020r.

Kryteria oceny ztozonych ofert: cena - 100 punktow

Ocena ofert dokonywana bedzie wedtug nastepuja.cego wzoru:

Najnizsza cena ofertowa brutto

Cena brutto oferty badanej
C - x 100pkt.

Forma sktadania ofert: oferte nalezy przygotowac zgodnie z Zatqcznikiem nr 1 do ZAPYTANIA
OFERTOWEGO.

Ofert? nalezy przestac do dnia 12 kwietnia 201 9r. do godz. 13:00,

- na adres pocztowy: Gmina Ostrowek, 98-31 1 Ostrowek 1 1 5 z dopiskiem: Oferta na dostawe
Internetu dla 80 gospodarstw domowych, Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku i
Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Ostrowek", (liczy sie data wptywu),
lub na adres e-mailowy: ug ostrowek@interia.pl, w tytule wpisuja_c : Oferta na dostawe Internetu dla
80 gospodarstw domowych , Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej
w Wielgiem na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Ostrowek", (liczy sie data wptywu),
lub faxem na nr 43 84 15 020 (liczy sie data wptywu)

Wszelkie pytania zwi^zane z niniejszym zaproszeniem nalezy kierowac na adres e-mail:
uq ostrowek@interia.pl. w tytule wpisuja.c: pytanie - oferta na dostawe Internetu dla 80 gospodarstw
domowych, Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem na
potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek"
Zamawiaja.cy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytanta bez podania
przyczyny.
Zamawiajacy informacje 0 wyborze Wykonawcy zamiesci na stronie internetowej Gminy Ostrowek
www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz w zaktadce internetowej projektu www.ostrowekgmj.na.pl oraz na
tablicy ogtoszeri Urz^du Gminy w Ostrowku.

Zat^czniki:

1. Zata^cznik nr 1 formularz ofertowy
2. Zat^cznik nr 2 wzor umowy
3. Zata.cznik nr 3 wykaz lokalizacji B.O.
4. Zata.cznik nr 4 Oswiadczenie B.O.

Turek

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek
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Zata.cznik nr 1
Gmina Ostrowek

Ostrowek 115
98-311 Ostrowek

NIP: 832-19-65-142

FORMULARZ OFERTOWY
o zamdwienie publiczne o wartosci do 30tys. EURO

W poste_powaniu o udzielenie zamowienia pn. dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych,
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem do projektu
,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkaricow Gminy Ostrowek " w ramach

dziatania 8.3 ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion" osi priorytetowej 8.
,,Spoteczeristwo informacyjne -zwie_kszeni innowacyjnosci gospodarki" Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Dane dotyczqce oferenta
Nazwa i siedziba Oferenta:

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiajqcym (imie. i nazwisko, stanowisko):

Nrtel: Fax: E-mail:
REGON:... .. NIP:..

2. W odpowiedzi na zaproszenie oferuje wykonac przedmiotowe zamowienie za kwotej
netto: (stownie:
podatek VAT (stownie:
brutto: (stownie:

Powyzsza cena obejmuje:
doste_p do Internetu dla B.O zt brutto
doste,p do Internetu dla £DS zt brutto
doste_p do Internetu dla Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem zt brutto

Termin waznosci oferty: 30 dni od ztozenia oferty

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek
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Oswiadczam, ze zapoznatam /em si^ z przedmiotem zamowienia i nie wnosz^ do niego
zadnych zastrzezeri.
Oswiadczam, ze zapoznatam/em si$ z istotnymi dla zamawiajqcego warunkami oferty i
zobowiazuje si^ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcta umowy na okreslonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

do swiadczenia ustugi b^da,cej przedmiotem zapytania ofertowego w ramach
realizacji projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkahcow Gminy Ostrowek
- etap 2" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa 8, Dziatanie 8.3
Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion;
Oswiadczam(y), ze spetniamy warunki udziatu w post^powaniu dotycz^ce:

1) Posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaj^ obowiqzek tch posiadania,

2) Posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;
4) Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Miejscowosc, data piecz^c i podpis osoby upowaznionej

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026
fax 43 8415020
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Umowa
zawarta w dniu ..

pomiedzy Gmina Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, NIP: 8321965142; REGON 730934690
reprezentowana przez Pana Ryszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowek przy
kontrasygnacie Pan! Lidii Pawlak - Skarbnika Gminy zwanq dale] Zamawiajacym,

a reprezentowanym przez
zwanym dalej Wykonawcij.

§ 1. Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 02.04.2019r. Wykonawca na potrzeby
projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dziatanie 8.3
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion zobowi^zuje si$ dostarczenia
Internetu dla 80 gospodarstw domowych , Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby projektu.

§ 2. 1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do dostarczenia Internetu dla 80
gospodarstw domowych , Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy
Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby projektu w ramach projektu pn ,,Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek",
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia obejmuje :
a) staty dostcp do uslugi szerokopasmowego Internetu (w tym aktywowanie laczy
intemetowych) przez 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu od dnia zainstalowania,
skonfigurowania i uruchomienia uslugi przez 17 miesi^cy na potrzeby 80 gospodarstw
domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowek , Srodowiskowym Domu
Samopomocy w Ostrowku i Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem oraz dostaw? i montaz przez
Wykonawce wszelkich urzadzen niezbednych do skonfigurowania polaczenia komputera z
Internetem.

b) minimalne parametry usUigi dostepowej dla 80 gospodarstw domowych :
- predkosc do abonenta (download) minimum 2 Mb/s;

predkosc od abonenta (upload) minimum 1 Mb/s;
dostepnosc ushigi nie mniejsza niz 97,8 % w skali 17 m-cy (poza okresem pomicdzy

zgloszenicm usterki a protokolem jej usuniecia);
- brak limitu pobieranych i wysylanych danych oraz ograniczeri czasowych w korzystaniu z
uslugi;
- komunikacja urzadzenia dostepowego z komputercm abonenta poprzez interfejs Ethernet
(stykRJ45)lubUSB;

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
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c) minimalne parametry ushigi dost£powej dla Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowku:
- predkosc do abonenta (download) minimum 10 Mb/s;
- predkosc od abonenta (upload) minimum 5 Mb/s;
- dostepnosc ustugi nie mniejsza niz 97,8 % w skali 17 m-cy (poza okresem pomiedzy
zgloszeniem usterki a protokolem jej usuni^cia);
- brak limitu pobicranych i wysylanych danych oraz ograniczeri czasowych w korzystaniu z
ustugi;
- komunikacja urzadzenia dostepowego z komputerem abonenla poprzez interfejs Ethernet
(styk RJ45);
d) minimalne parametry ustugi dostepowej dla Swietlicy Wiejskiej w Wielgiem:
- predkosc do abonenta (download) minimum 10 Mb/s;
- predkosc od abonenta (upload) minimum 5 Mb/s;
- dostepnosc ustugi nie mniejsza niz 97,8 % w skali 17 m-cy (poza okresem pomiedzy
zgtoszeniem usterki a protokotem jej usunie-cia);
- brak limitu pobieranych i wysylanych danych oraz ograniczeri czasowych w korzystuniu z
ustugi;
- komunikacja urzqdzenia dostepowego z komputerem abonenta poprzez interfejs Ethernet
(styk RJ45);

e) Zamawiajacy wymaga zapewnienia obstugi serwisowej w zakresie:
- dost^pnego numeru telefonicznego pod ktorym przyjmowane bedi| zgtoszenia awarii w
systemie 8.00 - 20.00, a po w/w godzinie mozliwosc powiadomienia sms-em;
- podjecia reakcji serwisowej w czasie 24 godzin od momentu zgtoszenia usterki;
- gwarantowanego usuniecia usterki i przywrocenia petnej sprawnosci polaczcnia w terminie
3 dni roboczych od przyjpcia zgtoszenia;
- dokumentowania i potwierdzania wtasnorecznym podpisem abonenta wszystkich c/ynnosci
serwisowych wykonywanych w jego siedzibie.

f) Warunki dostawy i montazu:
- terminy dostawy, montazu zestawow urzadzen umozliwiajacych dostep do Internetu i
aktywacji laczy internetowych Wykonawca uzgodni bezposrednio z osobami wskazanymi
przez Zamawiajacego,

w trakcie wykonywania montazu przedmiotu zamowienia we wskazanych lokalach
Wykonawca powinien przyjac najdogodniejsze rozwi^zania, powoduj^c jak najmniejsze
szkody wynikle z realizacji robot montazowych,

- Wykonawca wykona test predkosci za pomocq. strony internetowej www.speedtest.pl.
Pomiary te b$da^ traktowane jako wyznacznik spetnienia przez Wykonawc? minimalnych
warunkow okreslonych w § 2 ust. 2. pkt b, c, d. Wykonawca przekaze wydruki pomiarow
podpisane przez B.O. oraz wszystkie niezbedne do dziatania t^cza parametry i hasla
Zamawiajqcemu,

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
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- instalacja odb$d/Je sie u odbiorcow, ktorych siedziby zlokalizowane b^da^ w
miejscowosciach wymienionych w zalaczniku do niniejszej umowy ; Zamawiajacy przekaze
w dniu podpisania umowy szczegolowe zestawienie lokalizacji (adresow) odbiorcow uslugi.
g) Pozostale wymagania:
- Wykonawca bedzie zobowiazany do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany
zainstalowanych urzadzeri,
- W przypadku zmiany instalacji lokalizacji lacza internetowego Wykonawca na wniosek
/amawiajacego przeniesie uskige dostepu do Internetu we wskazane miejsce. Czynnosc ta
bedzie wykonana maksymalnie do 5 razy w trakcie catego okresu swiadczenia ustugi,
bezplatnie, kazdorazowo w ciagu 3 dni, od dnia zgloszenia, pod warunkiem wczesnicjszego
potwierdzenia przez Wykonawce dostepnosci uslugi pod nowym adresem;
- UsKiga dostppu do Internetu zostanie uruchomiona na tcrenie Gminy Ostrowek w micjscach
instalacji wskazanych przez Zamawiajacego w Zalaczniku do niniejszej umowy wraz
z dostawa, instalacja oraz konfiguracjq zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;
- Wykonawca zapewni komplet sprz^tu niezb^dnego do uruchomienia i swiadczenia ustugi,
o ilc taki sprzet jest wymagany;
- Wykonawca musi samodzielnie uzyskac wymagane prawem pozwolenia w tym wlasciciela
budynku i dokonac wymaganych prawem zgloszen oraz dokonac niezb^dnych ustalcn
technicznych w celu podt^czenia tacza, o ile beda wymagane

§3. Przcdmiot Umowy zostanie wykonany: od dnia 1 maja 2019r do 02 pazdziernik
2020r.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia, o ktorym mowa w §2 wynosi
netto + VAT ( ), czyli lacznie brutto (slownie zlotych: ).
2. Kwota okreslona w ust.l jest cena ryczahowa i obejmuje wykonanie calosci przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w §2.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosc
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

§ 5.1. Czesciowa platnosc 1/6 wynagrodzenia bedzie dokonywana co kwartal
przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunck bankowy, w ciagu 14 dni, od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.
2. Oswiadczenie Beneficjentow Ostatecznych o dostarczonej usludze dostepu do Internetu za

dany okres rozliczeniowy stanowi zaf^cznik do faktury VAT.

§ 6. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:
- zwloki w wykonaniu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzieri zwloki,
- zwloki w usuni^ciu wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzien zwloki,

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.oslrowekgmina.pl
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- odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obciazajacych Wykonawce w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w §4.
2. Kare, o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajqcego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dor^czenia mu
zadania Zamawiajacego zaptaty takiej kary umownej.
3. Zamawiaj^cy upowazniony jest do domagania si$ odszkodowania na /asadach ogolnych,
jezeli poniesiona szkoda przekraeza kary umownc.

§ 7. W sprawach nie unormowanyeh umowq zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 8. Wszclkic zmiany niniejszej umowy moga bye dokonywanc pod rygorem niewaznosci
jedynie w formie pisemnego aneksu , z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§ 9. Do rozstrzygania sporow wyniklych na tie wykonania umowy jest Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jcdnobrzmiacych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ^CY
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Zalacznik nr 3

WYKAZ LOKALIZACJI BENEFICJENTOW OSTATECZNYCH - w gospodarstwach domowych

L-P

-1-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

19.

Miejscowosc

-2-

Bolkow, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Debiec, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Dymek, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Janow, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

MMejow, gm. Ostrowek, pow. wieluriski, woj. todzkie

Niemierzyn, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Nietuszyna, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Okalew, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Olesnica, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Ostrowek, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Piskornik, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Rudlice, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Skrzynno, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Wielgie, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Wola Rudlicka, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Kuznica, gm. Ostrowek, pow. wieluhski, woj. todzkie

Nr posesji

-3-

Posesja nr 1, 13, 14, 17

Posesja nr 14,

Posesja nr 40, 57, 63, 72, 77

Posesja nr 3, 5, 10, 29, 57, 58

Posesja nr 5, 9, 16, 21, 49a, 57,
58, 67, 68

Posesja nr 18, 26, 28, 66, 75,
83,86

Posesja nr 6, 22, 62, 66, 72, 73

Posesja nr32, 107, 116

Posesja nr 19

Posesja nr 11 a, 37, 40, 85, 93d,
118,121, 125, 156,205

Posesja nr 4, 10, 10a

Posesja nr 14, 16, 18, 32, 42,
48,

Posesja nr 21, 33/3, 42, 135,
144, 149, 163, 191

Posesja nr 35, 36, 39, 58, 94,
106

Posesja nr 20, 22, 29, 31 a

Posesja nr 2

UWAGA:

Szczegotowe zestawienie lokalizacji z podaniem adresow ( nazwisk wtascicieli posesji) Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
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Zai$cznik nr 4

Ostrowek dnia,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze w okresie od do ,
Host cp do Internetu i nie wnosze zastrzezen do dziatania ustugi.

swiadczony byl

Lp. Imi£ i nazwisko Adres Pod pis
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