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

Czgstochowa, 28.L0.2014 r,

OGLOSZEI\IIE O ZAMOWIENIU W TRYBIE ZAPYTA¡IIA OFERTOWEGO
n 7.4-02-1012014w ramach projeldu: ,,Zapewnienie dostgpu do szerokopasmowego Internetu poprzez

budowg przesylowej magistrali ówiatlowodowej na terenie gniny miasta Czgstochowy".
Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00 -00-0tlll2-02

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: zapytanie ofertowe zgodnie z umow4 dofinansowania w ramach programu RPO
wsl, 2.1.

2 Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z punktami dystrybucyjnymi.

W ramach zamówienia przewidziano nastgpuj4ce usfugi:

A Wykonanieh,amlaacji teletechnicznej - I kpl
B. Przeciski (monta2) - I kpl
C. Material podsypkowy (zakup) - 1 kpl
D. Studnia kablowa zzabezpieczeniami (zakup sprzgtu) - 1 kpl
E. Rura oslonowa (zakup sprzgtu) - I kpl

3. Opis przedmiotu zamówienia: zgodny zzal4cmikiem nr I do ogloszenia - Forrnula¡zerr ofertowyn.

4. Opis qposobu przygotowania oferty: oferent powinien stworzyó ofertg na Formularzu ofertowym
zalqcz.ony m do niniej sze go zapytania (zatqcnik w l).

Oferta powinna byó:

. opatrzonapiecz4tk4firmow4,
o posiadaó datg sporz4dzenia,
o z.awieraé adres lub siedzibg oferenta, num€r telefonu, numer NIP,
o podpisana czytelnie przezwykonawcg.

5.Do przygotowania i wyceny oferty proszQ przyjqé nastgpuj4ce zaloirenia:

a) Warunki platnoóci: minimum 60 dni od daty wystawienia faktury. Faktury
czgéciowe, realizowane po dostawach towaru. Przewidywany tennin zakoiczenia
inwestycji - 31.03.2015r.

b) Warunki grvarancji: mininum 5 lat od datyodbioru na przpiski orazr:la
e kanalizacji teletechnicanej. Na pozost aly sprzgt 24 miesi4ce.

6. Z.arnawiaj4cy nie przewiduje skladania ofert czgéciowych. Caloéó przedmiotu zamówienia
powinna byó wykonanaprzez jednego wykonawcg.
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7. Zamawiaj4cy nie przewiduje moiliwoóci skladania ofert wariantowych.

8. Ternin wykonania prcdmiotu zamówienia:28.022015 r.

9. Kryteria oc€ny ofert i mefodologia obüczania punktacji:
100% - cena(max 50 punktów). oferta najtarisza uzyskuje maksymaln4 liezh

. punktów. Ka¿da kolejna o I punkt mniej

10. Miejsc,e i termin skladania ofert Arbelon Sp. z o.o., al. Zyma lI F , 42'202 Czgstochowa'
arbelonbarbelon.com.pl oraz lukasz.erabowski@arbelon.compl do dnia: 03.11.2014 r godz. 10:00.

. I O.Termin rczpatruenia ofert: 04.1 1.2014 t.
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Piotr Sejfriedtr-ukasz Grabowski
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ARBELON sP. z o.o.
ul. ZYzna 11 F

42-2OO CZESTOCHOWA
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FORMULARZ OFERTOWY ZALACZI\IrK tfR I
Do ocl,osznl\trA o z.livrówlnNru w TRyBIE zApyrAI\IA oFERTowEGo

nr 7,O4L1012014 w rarnach projektu:
,,Z,apewnienie dostgpu do szerokopasmowego Intemetu poprznzbudowg przesylowej magistrali

Swiatlowodowej na terenie gminy miasta Czgstochowy".
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, 42-202 Czgstochowa

tr. OPIS PRZEDN,ÍIOTU ZAMÓWTNNT¡..

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z punktami dystrybucyjnymi

Budowa kanalizacji teletechnicznej zostanie zgodnie z projektami budowlanymi rcltytu\:
- 

"Budowa 
mikrokanalizacji teletechnicznej wraz zprzylqczanni w ci4gu ulic Wieluúska, Ltódzka

i RynekWieluúskirt.
- ,rBudowa mikrokanalizacji teletechnicznej wraz zprzyl4cnmi w ci4gu ulic Rocha od Rynku

Wieluúskiego do ulicy Radomskiej".
- ,Budowa mikrokanatizacji teletechnicznej wraz z ptzylqczami w ci4gu ulic Legnickiej od ulicy

Rocha do ulicy Wadowickiej".

W ramach zamówienia prznwidziano nastgpuj4ce uslugi:

A. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej - I kpl

Ulo2enie wi4zek 7 mikrorurek gruboéciennych l2/8 mm w zewngtrznym elastycznym
plaszszrr oslonowym o érednicy 50 mm w kolorze pomaraúczowym w wykopie ziemnym o
szerokoóci 30 cm i glgbokoéci 90 cm w terenie zielonym i chodniku, glgbokoSci 130 cm pod
ulicami, drogami, przejazdarni. Prace powinny byó wykonane zgodnie z kunsztem
budowlanym oraz projektem techniczrym dostarczonymprz,ezZamawiajqcego i bgd4
polegaly na:

. Wykonaniu wykopu ziemnego

. Ulo2eniu i trwatym pol4czeniu mikrorur gruboéciennych zl4czkaniprostymi,
dwudzielnymi do mikrorurek grubo$ciennych l2l8 mm,bqdi, zakoirczeniu dwudzielnym
uszczelnieniem koúca mikrorurki o Srednicy zewnghmej 12mm z mikrokablem o $redniry
5,0-6,5 mm.
. Ulo2eniu taémy sygnalizacyjnej w wykopie
. Zaggsz*zeniu wykopów, wymagane osi4gnigcie stopnia zaggszcznnia co najmniej 0,98
. Dostarczeniu badaú stopnia zagEszczenia
. Doprowadzeniu terenów zielonych do stanu pierwotnego (ro4plantowantenemioraz
dosianie trawy), potwierdzone odbiorem wlaSciciela terenu/pasa drogowego
. Doprowadzenie powierzchni chodników oraz drígdo stanu pierwotnego, potwierdzone
odbiorem wlaéciciela terenu/pasa drogowego.

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 zapewnió izalacje mechaniczn4 na calej dlugoéci budowanej magistrali w zale2noÉci
od rodzaju gruntu i typu pasa drogowego. Powinien spefoiiac warunki, dzigki którym zostanie
osi4gnigty wymagany stopieú zag}szczpnia dla odpowiednich rodzajów nawierzchni.

D. Studnia kablowa zzabezpieozeniami (zakup sprzgtu) - 1 kpl
Dostarcze,nie i uloZenie studnikablowych SKO-2g na trasie kanalizacji teletechniczrej. prace
powinny byó wykonane zgodnie z kunsztem budowlanym oraz projektem technicznym
dostarczonym przezZarnawiaj4cego i b9d4 polegaty ná:

' Dostarczeniu studni wrazzzabezpieczeniami, oraz wywietrznikami z naax4firmy'ARBELON" wed-tug proJektu budowlanego dostgpnegó u zamawiaj4cego
' Wykonaniu wykopu ziemnego pod zabudowg studni SfO -2g wraz- z o-sadnikie6
. Umieszczeirie studni SKO-2g wraz z osadnikiem w wykopié
. Wprowadzenie rur oslonowych do zabudowanej studni
'- Dogrowadzeniu terenów zielonych do stanu pierwotnego (ro4plantow anie aemi otaz
dosianie trawy)
' 

__Doprowadzenie powierzchni chodników oraz drógdo stanu pierwotnego, potwierdzone
odbiorem wla6ciciela terenu/pasa drogowego.

E. Rura oslonowa (zakup sprzgtu) - 1 l9l

Dosa niennyoslornwej Pe 1I0/5 wgwyszczegolnionychpou¡yz¡j p{dda:hbudowlanyctr

NAZWAIADRES WYKONAWCY

Pnc6nAfir
kEGSi'¡A$,¡Y
i\ 4lt ti:;'ii t t.a:rrj" a ta j'r:::r E

Nazwa:

Adres:

Nr rachunku bankowego:

TV. OFERTA

1. oferujg wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w hrocie:

brutto zlotych: ...............21

(slownie zlotych: ..................)
netto zlotych:... . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

(slownie zlotych: ..................)
podatek VAT w wysokoéci..................%

2. Oferujg termin realuacji

3. Oferujg warunki gwarancji:
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4. Ofrqigwmmkiphrcéci:

5. O$wiadczam , 2n z naleffi starannoóci4 zapomalem sig ze specyfikacj4 przedmiotu zapytania i nie

wnoszg do niej zastrzezef..

6. Oéwiadczam, 2e posiadamy wszelkie kwalifikacje i moZliwoéci potrzebne dlazrealiznwmia

przedmiotu zapytana.

7. Oéwiadczam, irc ofertanie zawiera informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w

rozumie,niu przepisów o zv¡ alczattli't nieuczciwej konkurencj i.

8. Oówiadczam,2e posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnoéci zuri4zanej zprzedmiotem zamówienia (tj. robotami budowlanymi) na

kwotg co najmniej 400 000 PLN.,

9. Zalqcnih'anri do niniejszego formularza ofertowego, stanowi4ce integraln4 czg5ó oferty, dokumenty:

. KRS lub za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej,

. Regor¡

. NIP.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoóci zvti4zanej z

przedmiotem zamówienia (tj. robotami budowlanymi) na kwotg co najmniej 400 000 PLN.,

1 0.Szczególowa dokumentacja dostgpna jest w siedzibie Zatnawiaj4cego.

UWAGI: Firma A¡belon sp. z o.o. nie dysponuje przedmiarami robót, których dotyczy przedmiotowe
zapytante ofertowe.
Dodatkowo informujemy, in zapytztrie ofertowe, poza wykonaniem kanalizacji teletechnicznej,
doty czy zakupu nastgpuj4cego wyposa2enia:
- studni kablowych zzabezpieczeniami(Typ SKO-2g z pokryw4 cigik4z logiem i napisem Arbelon
oraz osadnikiem), cementu do wykonaniapolqczeñ/uszczelnieú studni)- monta2,
- rur oslonowych (RHDPe 4,2 mm oraz rur dwudzielnych)-zakup sprzgtu,
- material podsypkowy (to jest piasek pod i na mikrokanalizacjg orazw ruzie pofzeby material pod
kostkg brukowa czy asfalt)-zakup,
- przyciski (wraz z materialem)-monta2
Informujemy,2e dostarczenie materialów w postaci: mikrokabla, mikrorury oraz innego wyposa2enia
np.: zlqczek do mikrokanliacji s4 po stronie inwestora.

dnia
(miejscowoóé, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaárionej)
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