pnoü3Arli
REGIC;¡ALT*Y

a : ' . a \ . r :; : t ^ a t : , 1 . . . . j , ' : ) t . a ' . ,

$

Slaskie-)*rytywnacncrgia

ARBELON Sp. z o.o.
ul.ZymallF,
42-202Czgstochowa

¡mtHnilt}f,,¡ffi
-iA')lrn& i;t|)¡itF
wt¿í, iv,$.4.*ui &t \at.Á3

Czgstochowa,
28.L0.2014
r,

OGLOSZEI\IIE O ZAMOWIENIU W TRYBIE ZAPYTA¡IIA OFERTOWEGO
n 7.4-02-1012014w
ramachprojeldu:,,Zapewnieniedostgpudo szerokopasmowego
Internetupoprzez
przesylowej
budowg
magistraliówiatlowodowej
na tereniegniny miastaCzgstochowy".
-00-0tlll2-02
Umowanr UDA-RPSL.02.01.00
Zamawiaj4cy:ARBELON Sp.z o.o.,ú.ZymalLF,42-202 Czgstochow4
www.arbeion.pl
www.arbelon.com.pl.
arbelon@arbelon.com.pl
1.Tryb zamówienia:zapytanieofertowezgodniez umow4dofinansowaniaw ramachprogramuRPO

wsl, 2.1.
2 Przedmiotzamówienia:
Wykonanie kanalizacji teletechnicznejwraz z punktami dystrybucyjnymi.
W ramachzamówieniaprzewidzianonastgpuj4ceusfugi:
A Wykonanieh,amlaacjiteletechnicznej- I kpl
B. Przeciski(monta2)- I kpl
C. Material podsypkowy(zakup)- 1 kpl
D. Studniakablowa zzabezpieczeniami
(zakupsprzgtu)- 1 kpl
E. Rura oslonowa(zakupsprzgtu) I kpl
3. Opis przedmiotuzamówienia:zgodnyzzal4cmikiem nr I do ogloszenia- Forrnula¡zerrofertowyn.
4. Opis qposobuprzygotowaniaoferty: oferentpowinienstworzyóofertgna Formularzuofertowym
zalqcz.ony
m do niniejszego zapytania(zatqcnik w l).
Ofertapowinnabyó:
.
o
o
o

opatrzonapiecz4tk4firmow4,
posiadaódatgsporz4dzenia,
z.awieraéadreslub siedzibgoferenta,num€rtelefonu,numerNIP,
podpisanaczytelnieprzezwykonawcg.

5.Do przygotowaniai wycenyoferty proszQprzyjqénastgpuj4cezaloirenia:
a) Warunkiplatnoóci:minimum60 dni od datywystawieniafaktury.Faktury
czgéciowe,realizowanepo dostawachtowaru.Przewidywanytennin zakoiczenia
inwestycji- 31.03.2015r.
b) Warunki grvarancji:mininum 5 lat od datyodbioruna przpiski orazr:la
e kanalizacjiteletechnicanej.
Na pozostaly sprzgt24 miesi4ce.
6. Z.arnawiaj4cy
nie przewidujeskladaniaofert czgéciowych.Caloéóprzedmiotuzamówienia
powinnabyó wykonanaprzezjednegowykonawcg.
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7. Zamawiaj4cynie przewidujemoiliwoóci skladaniaofert wariantowych.
8.Ternin wykonaniaprcdmiotu zamówienia:28.022015r.
9. Kryteria oc€nyofert i mefodologiaobüczaniapunktacji:
100%- cena(max50 punktów).oferta najtariszauzyskujemaksymaln4liezh
punktów.Ka¿dakolejnao I punkt mniej
.
10. Miejsc,ei termin skladaniaofert Arbelon Sp.z o.o., al. Zyma lI F, 42'202Czgstochowa'
do dnia:03.11.2014r godz.10:00.
orazlukasz.erabowski@arbelon.compl
arbelonbarbelon.com.pl
. I O.Terminrczpatrueniaofert: 04.11.2014t.

Grabowski
tr-ukasz

Piotr Sejfried

tsrpzes Zarz4.da
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ARBELON sP.z o.o.

ul. ZYzna 11 F
CZESTOCHOWA
42-2OO
44432'
2417
REG0I'¡
f\llP573-281'29'35,
KRS¡0900s€?E06
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FORMULARZ OFERTOWY ZALACZI\IrK tfR I

Do ocl,osznl\trAo z.livrówlnNruw TRyBIEzApyrAI\IA oFERTowEGo
nr 7,O4L1012014w rarnachprojektu:
dostgpudo szerokopasmowego
Intemetupoprznzbudowgprzesylowejmagistrali
,,Z,apewnienie
Swiatlowodowejna tereniegminy miastaCzgstochowy".
Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-00-0tl I 12-02
I. NAZWA I ADRES ZAMAVYIA"IACEGO:
ARBELON Sp.z o.o.,
ú. Zyma I lF, 42-202Czgstochowa
tr. OPIS PRZEDN,ÍIOTU ZAMÓWTNNT¡..
Wykonanie kanalizacji teletechnicznejwraz z punktami dystrybucyjnymi
Budowakanalizacjiteletechnicznejzostanie
zgodniez projektamibudowlanymircltytu\:
mikrokanalizacji teletechnicznejwraz zprzylqczanniw ci4gu ulic Wieluúska,Ltódzka
"Budowa
i RynekWieluúskirt.
- ,rBudowamikrokanalizacji teletechnicznejwraz zprzyl4cnmi w ci4gu ulic Rochaod Rynku
Wieluúskiegodo ulicy Radomskiej".
- ,Budowa mikrokanatizacji teletechnicznejwraz z ptzylqczamiw ci4gu ulic Legnickiej od ulicy
Rochado ulicy Wadowickiej".
W ramachzamówieniaprznwidzianonastgpuj4ceuslugi:
A. Wykonaniekanalizacjiteletechnicznej- I kpl
Ulo2eniewi4zek7 mikrorurekgruboéciennychl2/8 mm w zewngtrznymelastycznym
plaszszrroslonowymo érednicy50 mm w kolorzepomaraúczowymw wykopie ziemnymo
szerokoóci
30 cm i glgbokoéci90 cm w tereniezielonymi chodniku,glgbokoSci130cm pod
ulicami, drogami,przejazdarni.Pracepowinny byó wykonanezgodniez kunsztem
budowlanymorazprojektemtechniczrym dostarczonymprz,ezZamawiajqcego
i bgd4
polegalyna:
. Wykonaniuwykopu ziemnego
. Ulo2eniui trwatym pol4czeniumikrorur gruboéciennychzl4czkaniprostymi,
dwudzielnymido mikrorurek grubo$ciennychl2l8 mm,bqdi, zakoirczeniudwudzielnym
uszczelnieniemkoúcamikrorurki o Srednicyzewnghmej 12mm z mikrokablemo $redniry
5,0-6,5mm.
. Ulo2eniutaémysygnalizacyjnejw wykopie
. Zaggsz*zeniuwykopów,wymaganeosi4gnigciestopniazaggszcznnia
co najmniej0,98
. DostarczeniubadaústopniazagEszczenia
. Doprowadzeniuterenówzielonychdo stanupierwotnego(ro4plantowantenemioraz
dosianietrawy), potwierdzoneodbioremwlaScicielaterenu/pasadrogowego
. Doprowadzeniepowierzchnichodnikóworazdrígdo stanupierwotnego,potwierdzone
odbioremwlaécicielaterenu/pasadrogowego.
B. Przeciski(montaz)-1 kpl
Wykmmieprreci*ówwwysrcregofrriorychpouyz{
prrojddadrhdowhnychzusosowaniernnndoprzeciskó,w
typIIDPE lt0/6,3.
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C. Material podsypkowy(zakup)- 1 lpt

Material winien zapewnióizalacjemechaniczn4na calej dlugoécibudowanejmagistraliw zale2noÉci
od rodzaju gruntu i typu pasa drogowego. Powinien spefoiiacwarunki, dzigki którym zostanie
osi4gnigtywymaganystopieúzag}szczpniadla odpowiednichrodzajównawierzchni.
D. Studniakablowa zzabezpieozeniami
(zakupsprzgtu)- 1 kpl
Dostarcze,nie
i uloZeniestudnikablowychSKO-2gna trasiekanalizacjiteletechniczrej.prace
powinny byó wykonanezgodniez kunsztembudowlanymorazprojektemtechnicznym
dostarczonymprzezZarnawiaj4cego
i b9d4polegatyná:
' Dostarczeniustudniwrazzzabezpieczeniami,
orazwywietrznikamiz naax4firmy
'ARBELON" wed-tugproJektu
budowlanegodostgpnegóu zamawiaj4cego
' Wykonaniuwykopu ziemnegopod zabudowgstudniSfO -2g wraz-z o-sadnikie6
. Umieszczeiriestudni SKO-2gwrazz osadnikiemw wykopié
. Wprowadzenierur oslonowychdo zabudowanejstudni
'- Dogrowadzeniuterenówzielonychdo stanupierwotnego(ro4plantowanieaemi
otaz
dosianietrawy)
'
powierzchnichodników orazdrógdo stanupierwotnego,potwierdzone
__Doprowadzenie
odbioremwla6cicielaterenu/pasadrogowego.
E. Rura oslonowa(zakupsprzgtu)- 1 l9l
Dosa

niennyoslornwejPe1I0/5wgwyszczegolnionychpou¡yz¡j
p{dda:hbudowlanyctr

NAZWAIADRES WYKONAWCY
Nazwa:

Adres:

Nr rachunkubankowego:
TV.OFERTA
1.oferujg wykonanieprzedmiotuzamówieniaza wynagrodzeniemw hrocie:
bruttozlotych:

...............21

(slownie
zlotych:
nettozlotych:..................

..................)
...................21

(slownie
zlotych:

..................)

podatek
VAT w wysokoéci..................%
2. Oferujgtermin realuacji
3. Oferujgwarunki gwarancji:
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4. Ofrqigwmmkiphrcéci:

5. O$wiadczam
zapomalemsig ze specyfikacj4przedmiotuzapytaniai nie
, 2nz naleffi starannoóci4
wnoszgdo niej zastrzezef..
6. Oéwiadczam,2eposiadamywszelkiekwalifikacje i moZliwoécipotrzebnedlazrealiznwmia
przedmiotuzapytana.
7. Oéwiadczam,irc ofertaniezawierainformacji stanowi4cychtajemnicgprzedsigbiorstwa
w
rozumie,niuprzepisówo zv¡alczattli'tnieuczciwejkonkurencji.
posiadamubezpieczenie
8. Oówiadczam,2e
od odpowiedzialnoéci
cywilnejw zakresie
prowadzonejdzialalnoécizuri4zanejzprzedmiotemzamówienia(tj. robotamibudowlanymi)na
kwotgco najmniej400 000PLN.,
9. Zalqcnih'anrido niniejszegoformularzaofertowego,stanowi4ceintegraln4czg5óoferty,dokumenty:
.

KRS lub za6wiadczenie
o wpisiedo ewidencjidzialalnoécigospodarczej,

.

Regor¡

.

NIP.

.

Ubezpieczenieod odpowiedzialnoécicywilnej w zakresieprowadzonejdzialalnoócizvti4zanejz
przedmiotemzamówienia(tj. robotamibudowlanymi)na kwotg co najmniej400 000 PLN.,

jest w siedzibieZatnawiaj4cego.
10.Szczególowa
dokumentacja
dostgpna
UWAGI: Firma A¡belon sp.z o.o. nie dysponujeprzedmiaramirobót, których dotyczyprzedmiotowe
zapytanteofertowe.
Dodatkowoinformujemy,in zapytztrieofertowe,pozawykonaniemkanalizacjiteletechnicznej,
dotyczy zakupunastgpuj4cego
wyposa2enia:
- studnikablowych zzabezpieczeniami(Typ
SKO-2gz pokryw4 cigik4z logiem i napisemArbelon
orazosadnikiem),cementudo wykonaniapolqczeñ/uszczelnieú
studni)-monta2,
- rur oslonowych(RHDPe4,2 mm orazrur dwudzielnych)-zakupsprzgtu,
- materialpodsypkowy(to jest piasekpod i na mikrokanalizacjgorazw ruziepofzeby materialpod
kostkgbrukowaczy asfalt)-zakup,
- przyciski (wraz z materialem)-monta2
Informujemy,2e dostarczenie
materialóww postaci:mikrokabla,mikrorury oraz innegowyposa2enia
np.: zlqczekdo mikrokanliacji s4po stronieinwestora.

dnia
(miejscowoóé,data)

(podpisWykonawcylub osobyupowaárionej)
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