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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 026/198/2013 

 
(W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sobótka przez 
firmę PHU HAJDAMOWICZ” ze wsparciem środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.04.00-02-198/10-00 

zawartej w dniu 19.12.2011 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Mirosławem Hajdamowiczem prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą PHU HAJDAMOWICZ, 55-050 Sobótka, ul. Zielona 9, NIP: 897-124-56-36) 

 
Działając zgodnie z zapisami § 11 Umowy o dofinansowanie zapraszam do złożenia oferty poprzez 
wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego na: 
  

Mikrorury 
 
 

I. Rodzaj zamówienia: dostawa materiałów 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia są „mikrorury” (do instalacji światłowodowych) o następujących parametrach: 
 

Nazwa Ilość 
Mikrorura 7,0mm doziemna, grubościenna 6000 mb. 
Mikrorura 12,0mm doziemna, grubościenna 2000 mb. 
Wiązka mikrorur 7/12,0mm doziemna, grubościenna 2000 mb. 

 
 
Elementy powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów o następujących parametrach: 
 

• Mikrorura 7,0mm doziemna (o średnicy 7,0 mm zewnętrznej) o średnicy wewnętrznej takiej, 
która umożliwi wdmuchanie mikrokabla światłowodowego o średnicy zewnętrznej 2,5mm.  
 

• Mikrorura 12,0mm doziemna (o średnicy 12,0 mm zewnętrznej) o średnicy wewnętrznej takiej, 
która umożliwi wdmuchanie mikrokabla światłowodowego o średnicy zewnętrznej 6,5mm.  

 
• Wiązki mikrorur 7/12,0mm doziemne mają to być wiązki rurek w ilości 7 sztuk przylegających 

do siebie o średnicy zewnętrznej 12,0 mm każda oraz o średnicy wewnętrznej takiej, która 
umożliwi wdmuchanie mikrokabla światłowodowego o średnicy 6,5mm. Wiązki muszą być 
osłonięte (wszystkie 7 razem) wierzchnim płaszczem o grubości od 1 do 2 mm. 
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III. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie 
IV. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie 
V. Kryteria oceny ofert: 100% najkorzystniejsza cena 
VI. Termin składania ofert: do dnia 29.08.2013 r. do godz. 14:00. 
VII. Termin dostawy zamówienia: do dnia 16.09.2013 r. 
VIII. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 

 
IX. Informacje administracyjne/dodatkowe: 

a. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty. 
b. Ofertę należy przesłać jednym ze sposobów: poczta ̨, faksem, e-mailem (skan na adres 

poig@greenlan.pl) lub złożyć osobiście. Oferta musi być podpisana i opieczętowana. 
c. Dodatkowych informacji na temat infrastruktury udziela Tomasz Hajdamowicz pod nr 

telefonu 71 711 77 84 oraz pod adresem email: poig@greenlan.pl. 
d. Zapytanie upubliczniono na stronie www.greenlan.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 
e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
f. Udział środków EFRR (UE) w finansowaniu zamówienia wynosi: 60% kwoty netto. 
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania, gdy 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia lub gdy postępowanie obarczone jest wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

X. Załączniki 
a. Formularz ofertowy 

 
 


