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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie 

materiałów dla ułożenia 300m sieci światłowodowej w związku z realizacja zadania 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Swarzędz Etap III”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 

 

  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Zakres usług obejmuje:  

a) budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem i instalacją kabli optotelekomunikacyjny 

(OTK) na długości 300m na terenie Zespołu Szkół w Paczkowie ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo  

(działka nr geod. 99/2) zgodnie z ryc. nr 1; 

b) wykonanie przecisków RHDPE 110/6,3 pod drogami dojazdowymi o łącznej długości 45m; 

c) odtworzenie trawnika na łącznej długości ok. 250 m; 

d) ułożenie rur osłonowej 110/6,3 – 45m oraz RHDPE 40/3,7 – 300 m; 

e) dostawa i instalacja studni kablowej typu SKR-1 w ilości 7 szt. wzdłuż projektowanej trasy 

kanalizacji teletechnicznej;  

f) dostawa i instalacja studni kablowej typu SK-1 w ilości 1 szt.; 

g) dostawa i montaż kabla typu Z-XOTKtsd 12J; 

h) spawanie włókien światłowodowych wraz z pomiarami OTDR w ilości 48 szt. 

i) dostawa, montaż i instalacja przełącznicy światłowodowej w ilości 3 szt. 

j) wykonanie przewiertów przez ściany budynków w ilości 3 szt. na potrzeby instalacji przewodów 

światłowodowych; 

k) geodezja (inwentaryzacja) powykonawcza; 
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2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.12.2014 r.  

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 1 grudnia 2014r., do godziny 12.00 w formie:  

- pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz,  

- e-mailem: umig@swarzedz.pl oraz marciniak.michal@swarzedz.pl  

  

Ryc. 1. Przebieg budowy kanalizacji teletechnicznej na obszarze Zespołu Szkół w Paczkowie ul. Szkolna 16 

 

 


