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Dariusz Jaworski
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tel. 75 611 61 00 do 01, e-mail: info@c3.net.pl
NIP 615-100-84-39, REGON 230468529

Zawidów, dnia 15.07.2013
Program
Priorytet 8
Działanie 8.4
Tytuł Projektu

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Społeczeństwo informacyjne - Zwiększenie innowacyjności gospodarki
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”dla wszystkich województw.
Internet dla mieszkańców miejscowości Zawidów

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAW-8.4/001/2013
Zamawiający zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na:
Kupno mikrorurek grubościennych doziemnych o średnicy zewnętrznej 7 mm lub 8 mm oraz średnicy
wewnętrznej od 3 mm do 4 mm przystosowanych do zakopywania bezpośrednio w ziemi na głębokości
50-60 cm. Mikrorurki mogą mieć postać wiązek od 2 do 12 szt. w różnych niepowtarzających się
kolorach ułatwiających identyfikację – o jak najmniejszej szerokości dla całej wiązki. Wiązki powinny
mieć możliwość łatwego „roszywania” w celu wyciągnięcia pojedynczej mikrorurki do posesji Klienta.
Mikrorurka powinna być pokryta od strony wewnętrznej warstwą poślizgową ułatwiającą wdmuchiwanie
mikrokabla.
Szacowana w okresie przygotowawczym, całkowita wartość zamówienia, zakłada zakup 40.000-60.000
mb pojedynczej mikrorurki (proporcjonalnie mniejsza ilość w przypadku wiązek mikrorurek). Zakupy
odbywają się w partiach po 6.000 m pojedynczej mikrorurki (proporcjonalnie mniejsza ilość w
przypadku wiązek mikrorurek). W rurkę wdmuchiwany będzie światłowód 4-12j o średnicy od 1 mm do
2,5 mm.
Proszę o podanie cen dla pojedynczej mikrorurki (oraz proporcjonalnie mniej dla wiązki mikrorurek) dla
zamówienia 6.000 mb. W cenę należy wliczyć koszt transportu do 59-970 Zawidów.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena netto bez VAT wraz z kosztem transportu do 59-970 Zawidów

95,00%

2. Kryterium: Termin realizacji

5,00%
REZEM 100,00%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria.
Ofertę można wysłać drogą e-mailową na adres: info@c3.net.pl
Oferta powinna być ważna min. 90 dni. Termin składania ofert upływa: 29.07.2013 godz 10.00
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów
wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty netto, ew koszty dodatkowe - np. transport,
szkolenia, itd.
Wskazane jest aby oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki
płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, minimalny i maksymalny termin realizacji. Proszę
o umieszczenie informacji charakteryzującej produkt oferenta na tel konkurencyjnych rozwiązań.
Podpis i pieczęć Zamawiającego

Dariusz Jaworski

