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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-8.4/006/2013
Zamawiający zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na:
Poz 1. Kable łatwego dostępu, montowane będą w kamienicach 2 piętrowych i blokach 4 piętrowych –
zapotrzebowanie 4 km. Ilość włókien 12j, standard włókna G.657-A1/A2, włókno w pokryciu 900 um.
Kabel niepalny, bezhalogenowy
Poz 1.1 Jako wyposażenie do powyższego kabla proszę doliczyć 4 szt narzędzi do wykonywania okna
roboczego w kablu łatwego dostępu.
Poz 2. Adaptery SC/APC single markowy, o wysokich parametrach mechanicznych (proszę nie
proponować tanich chińskich rozwiązań) – zamontowane będą w serwerowni więc wymagana jest
najwyższa jakość przy zachowaniu niskiej ceny. Adaptery należy wyposażyć w śruby M2 w celu
przykręcenia ich do przełącznicy – 300 sztuk kompletnych adapterów
Poz 3. Pigtaile SC/APC Premium (0,1 dB) 9/125 w standardzie G-657-A1/A2 o długości 2 m – 300 szt
Poz 3.1 Osłonki spawów – 300 szt
Poz 4. Patchcordy SC/APC <-> SC PC Premium (0,1dB) w standardzie o długości 3 m, w standardzie
G-657A1/A2 – 20 szt

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena netto bez VAT

80,00%

2. Kryterium: Termin realizacji

5,00%

3. Kryterium: Zachowanie wysokich parametrów mechanicznych materiałów

15,00%
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: 25.11.2013 godz 12.00
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,
itd. Forma płatności przedpłata na podstawie faktury proforma.
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 tle konkurencyjnych rozwiązań.
Podpis i pieczęć Zamawiającego

Dariusz Jaworski

