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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 033/198/2014 

 
(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.08.04.00-02-198/10-01 

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: 
 

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej 
 
 

I. Rodzaj zamówienia: usługi 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kanalizacji optotelekomunikacyjnej (w tym: osadzenie 
studni kablowych, do których będą dołączone mikrorury kanalizacji teletechnicznej) 
w Sobótce (w terenie miejskim - ścisłe centrum oraz osiedla domów jednorodzinnych): 
 

Nazwa Długość przybliżona 
Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z osadzeniem 
studni, ułożeniem mikrorur, wdmuchnięciem kabli 
światłowodowych oraz odtworzeniem nawierzchni do stanu 
nie gorszego niż przed rozpoczęciem wykopów 

7.500 mb. (± 15%) 

 
Podstawowe materiały użyte do budowy kanalizacji teletechnicznej tj. studnie kablowe SKR/SKO, 
mikrorury i złączki rur dostarcza Zamawiający. Zleceniobiorca transportuje otrzymane materiały z 
magazynu PHU HAJDAMOWICZ na teren budowy we własnym zakresie. 
 
Dokumentację projektową (mapy, projekt wykonania sieci, itp.) dostarcza Zamawiający. 
Zamawiający będzie kontrolował przebieg prac wykonywanych przez Zleceniobiorcę. 
Zamawiający będzie mógł wprowadzać w czasie trwania robót nieistotne zmiany do projektu 
wykonawczego takie jak np. przesunięcie linii wykopu na działkach prywatnych lub przesunięcie 
umiejscowienia studni kablowej w przypadku niemożliwości jej posadowienia w miejscu wynikającym z 
projektu wykonawczego. 
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Zakres prac do wykonania przez Oferenta/Zleceniobiorcę w ramach usługi „Wykonania kanalizacji 
teletechnicznej”: 
 
- budowa kanalizacji uwzględniająca wszystkie koszty związane z wykonaniem zleconego zadania 
(zabezpieczenie terenu budowy, wycięcie asfaltu, wykonanie wykopu o głębokości 70 cm, ułożenie 
wiązki mikrorur, zasypanie pierwszą warstwą piasku, pierwsze zagęszczenie gruntu, ułożenie taśmy 
ostrzegawczo-lokalizacyjnej, zakopanie wykopu z zagęszczeniem, próba zagęszczenia gruntu, 
posprzątanie po wykonaniu prac, 
- wykonanie przecisków mechanicznych pod wjazdami lub pod drogami o długości do 20 mb o średnicy 
rury osłonowej od 20mm do 130mm, 
- umiejscowienie studni kablowych SKR-2, SKO-2g, SKO-1p, tj. wykopanie wykopu, posadowienie 
studni prefabrykowanej lub murowanej, zakopanie, zagęszczenie gruntu, 
- odtworzenie nawierzchni rozkopanej na zaprojektowanej trasie linii światłowodowej, 
- zaciągnięcie lub wdmuchnięcie kabli światłowodowych pomiędzy posadowionymi studniami z 
zapasami kabli umożliwiających ich dalsze zespawanie w mufie światłowodowej, 
 
Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z: 
 - opłatami dot. wytyczenia zaprojektowanej trasy przez geodetę, 
 - opłatami archeologicznymi, 
 - opłatami za zajęcie pasa drogowego na okres trwania prac, 
 
Zleceniobiorca ponosi także opłaty za: 
 - wymianę gruntu na nowy (piach, mączka granitowa, mieszanka granitowa, asfalt, itp.), 
 - transport materiałów tj. studnie kablowe, rury, kable; z miejsca składowania na miejsce budowy, 
 - przywóz oraz wywóz materiałów sypkich oraz urobku, 
 - odtworzenie wszystkich nawierzchni (tj. jezdnia asfaltowa, kostka brukowa, kostka betonowa, płytki, 
beton, trawniki oraz inne niewymienione nawierzchnie występujące na trasie zaprojektowanej linii 
światłowodowej), 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane prace (w tym czasie 
Zamawiający może wezwać Zleceniobiorcę do poprawienia np. zapadającej się nawierzchni itp.). 

 
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 24.01.2014 r. do godz. 12:00. 
VII. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2014 r. 
VIII. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak 

 
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. 
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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 

 
 


