Katowice, 20.05.2013r.
P.W.U. INET Spółka z o.o.
40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204
Tel.: (32) 246-61-11
Fax: (32) 246-61-11
e-mail: inet@inet-siec.pl
www.inet-siec.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/POIG

W związku z realizacją projektu pt. "Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na
terenie województwa śląskiego" w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Firma P.W.U.
INET Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu i usług wg
poniższej specyfikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 48J – 40.000m
Patchcord światłowodowy SingleMode Duplex 0.5m – 300 sztuk
Patchcord światłowodowy SingleMode Duplex 1.0m – 450 sztuk
Złączka, łącznik kablowy - 200 sztuk
Peszel PCV fi 28mm – 40.000m
Korytko kablowe PCV 20x12 – 6.000m
Mufa światłowodowa 48J - 25 sztuk
Patchcord RJ45 2.0m – 550 sztuk
Przełącznica światłowodowa 48J – 2 sztuki
Przełącznica światłowodowa 24J – 10 sztuk
Kaseta spawów Optomer 24J – 55 sztuk
Osłona spawów – 1300 sztuk
Pigtail światłowodowy SC/APC 2.0m – 100 sztuk
Zaślepka do adapterów światłowodowych – 100 sztuk
Adapter światłowodowy SC/APC – 750 sztuk
Przełącznica światłowodowa (puszka) kliencka – 550 sztuk
Zwijak zapasu kabla Optomer – 25 sztuk
Skrzynia rozdzielcza światłowodowa zewnętrzna 48J – 23 sztuki
Studnia SKR2 z klapą zamykającą – 23 sztuki
Studnia SKR1 z klapą zamykającą – 46 sztuk
Splitter PLC w obudowie ABS 1x16 – 37 sztuk
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Wkładka SFP GPON C+ 20km – 72 sztuki
Dekoder IPTV STB Zyxel 2101HD – 230 sztuk
ONT terminal abonencki Huawei HG8245 – 550 sztuk
Szafa serwerowa 22U – 5 sztuk
Zasilanie awaryjne UPS 3500W – 5 sztuk
OLT jednostka centralna Huawei MA568OT – 5 sztuk
Zasilanie OLT AC-DC 1.5kW 48V – 5 sztuk
Płyta główna z procesorem PRP-2 do serwera CISCO XR 12000 series – 1 sztuka
Karta SPA-600 GSR 4 portowa do serwera CISCO XR 12000 series – 1 sztuka
Wkładka moduł SFP WDM 20 km – 10 sztuk
Wybudowanie 40 km sieci magistralnej opartej na kablu światłowodowym Z-XOTKtdD 48J
wraz z siecią dystrybucyjną w miejscowościach: Siemianowice Śląskie, Rachowice, Nowa
Wieś, Zamoście, wybudowanie węzła w miejscowości Siemianowice Śląskie oraz wykonanie
550 podłączeo klienckich.
Wypożyczenie ciężkich maszyn budowlanych – 460 h
Wypożyczenie elektronarzędzi (2 komplety) – 6 miesięcy
Spawanie światłowodów – 1400 spawów
Pomiar jakości wykonanych spawów – 1400 pomiarów

Wymagana gwarancja na co najmniej 24 miesiące.
Termin płatności powinien wynosid do 14 dni roboczych, sposób płatności – przelew.
Termin realizacji – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Oferta powinna zostad sporządzona na udostępnionym wzorze oferty do niniejszego zapytania
ofertowego. Powinna zawierad nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto i
brutto, cenę całkowitą netto i brutto, okres gwarancji, termin ważności oferty, termin realizacji oraz
warunki i termin płatności. Oferta powinna zostad opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisem osoby
uprawnionej do złożenia wiążącej oferty.
Oferta może zostad przekazana pocztą elektroniczną na adres: inet@inet-siec.pl, pocztą lub osobiście
na adres siedziby: 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204.
Oferta powinna byd ważna do 03.07.2013r.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.inet-siec.pl oraz w siedzibie
firmy w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2013r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Cena netto – 70%.
Referencje oferenta – 30%.
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Katowice, 21.06.2013r.
P.W.U. INET Spółka z o.o.
40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204
Tel.: (32) 246-61-11
Fax: (32) 246-61-11
e-mail: inet@inet-siec.pl
www.inet-siec.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/POIG
UZUPEŁNIENIE do zapytania z dnia 20.05.2013r.

W związku z realizacją projektu pt. "Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na
terenie województwa śląskiego" w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Firma P.W.U.
INET Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu i usług wg
poniższej specyfikacji:
1. Wybudowanie 24 km sieci magistralnej opartej na kablu światłowodowym Z-XOTKtdD 48J
wraz z siecią dystrybucyjną w miejscowościach: Siemianowice Śląskie, Rachowice, Nowa
Wieś, Zamoście, wybudowanie węzła w miejscowości Siemianowice Śląskie oraz wykonanie
330 podłączeo klienckich.
2. Wypożyczenie ciężkich maszyn budowlanych – 230 h
3. Wypożyczenie elektronarzędzi (2 komplety) – 3 miesiące (1350h)
4. Spawanie światłowodów – 910 spawów
5. Pomiar jakości wykonanych spawów – 880 pomiarów

Wymagana gwarancja na co najmniej 24 miesiące.
Termin płatności powinien wynosid do 14 dni roboczych, sposób płatności – przelew.
Termin realizacji – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oferta powinna zostad sporządzona na udostępnionym wzorze oferty do niniejszego zapytania
ofertowego. Powinna zawierad nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto i
brutto, cenę całkowitą netto i brutto, okres gwarancji, termin ważności oferty, termin realizacji oraz
warunki i termin płatności. Oferta powinna zostad opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisem osoby
uprawnionej do złożenia wiążącej oferty.
Oferta może zostad przekazana pocztą elektroniczną na adres: inet@inet-siec.pl, pocztą lub osobiście
na adres siedziby: 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204.
Oferta powinna byd ważna do 31.07.2013r.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.inet-siec.pl oraz w siedzibie
firmy w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2013r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Cena netto – 70%.
Referencje oferenta – 30%.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Mikołów, 20.03.2014r.
P.W.U. INET Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/116
Tel.: (32) 246-61-11
Fax: (32) 246-61-11
e-mail: inet@inet-siec.pl
www.inet-siec.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/POIG
UZUPEŁNIENIE nr 2 do zapytania z dnia 20.05.2013r.

W związku z realizacją projektu pt. "Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na
terenie województwa śląskiego" w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Firma P.W.U.
INET Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu i usług wg
poniższej specyfikacji:
1.
2.
3.
4.
5.

Wypożyczenie ciężkich maszyn budowlanych – 115 h
Wypożyczenie elektronarzędzi (2 komplety) – 1,5 miesiąca (675h)
Spawanie światłowodów – 420 spawów
Pomiar jakości wykonanych spawów – 360 pomiarów
Szafa serwerowa 22U – 1 sztuka

Wymagana gwarancja na co najmniej 24 miesiące.
Termin płatności powinien wynosid do 14 dni roboczych, sposób płatności – przelew.
Termin realizacji – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oferta powinna zostad sporządzona na udostępnionym wzorze oferty do niniejszego zapytania
ofertowego. Powinna zawierad nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto i
brutto, cenę całkowitą netto i brutto, okres gwarancji, termin ważności oferty, termin realizacji oraz
warunki i termin płatności. Oferta powinna zostad opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisem osoby
uprawnionej do złożenia wiążącej oferty.
Oferta może zostad przekazana pocztą elektroniczną na adres: inet@inet-siec.pl, pocztą lub osobiście
na adres siedziby: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/116.
Oferta powinna byd ważna do 30.04.2014r.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.inet-siec.pl oraz w siedzibie
firmy w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2014r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Cena netto – 70%.
Referencje oferenta – 30%.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Mikołów, 19.05.2014r.
P.W.U. INET Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/116
Tel.: (32) 246-61-11
Fax: (32) 246-61-11
e-mail: inet@inet-siec.pl
www.inet-siec.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/POIG
UZUPEŁNIENIE nr 3 do zapytania z dnia 20.05.2013r.

W związku z realizacją projektu pt. "Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na terenie
województwa śląskiego" w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Firma P.W.U.
INET Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu i usług wg
poniższej specyfikacji:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 48J – 10.000m
Patchcord światłowodowy SingleMode Duplex 0.5m – 82 sztuki
Patchcord światłowodowy SingleMode Duplex 1.0m – 112 sztuk
Peszel PCV fi 28mm – 10.000m
Mufa światłowodowa 48J - 6 sztuk
Patchcord RJ45 2.0m – 140 sztuk
Przełącznica światłowodowa 24J – 2 sztuki
Kaseta spawów Optomer 24J – 12 sztuk
Osłona spawów – 200 sztuk
Adapter światłowodowy SC/APC – 162 sztuki
Przełącznica światłowodowa (puszka) kliencka – 200 sztuk
Zwijak zapasu kabla Optomer – 7 sztuk
Skrzynia rozdzielcza światłowodowa zewnętrzna 48J – 6 sztuk
Studnia SKR2 – 1 sztuka
Studnia SKR2 z klapą zamykającą – 6 sztuk
Studnia SKR1 – 11 sztuk
Splitter PLC w obudowie ABS 1x16 – 9 sztuk
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Wkładka SFP GPON C+ 20km – 17 sztuk
Dekoder IPTV STB Zyxel 2101HD – 109 sztuk
ONT terminal abonencki Huawei HG8245 – 200 sztuk
Zasilanie awaryjne UPS 3500W – 1 sztuka
OLT jednostka centralna Huawei MA568OT w systemie redundantnym – 1 sztuka
Zasilanie OLT AC-DC 1.5kW 48V dual – 1 sztuka
Wkładka moduł SFP WDM 20 km – 2 sztuki

Wymagana gwarancja na co najmniej 24 miesiące.
Termin płatności powinien wynosid do 14 dni roboczych, sposób płatności – przelew.
Termin realizacji – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Oferta powinna zostad sporządzona na udostępnionym wzorze oferty do niniejszego zapytania
ofertowego. Powinna zawierad nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto i
brutto, cenę całkowitą netto i brutto, okres gwarancji, termin ważności oferty, termin realizacji oraz
warunki i termin płatności. Oferta powinna zostad opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisem osoby
uprawnionej do złożenia wiążącej oferty.
Oferta może zostad przekazana pocztą elektroniczną na adres: inet@inet-siec.pl, pocztą lub osobiście
na adres siedziby: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/116.
Oferta powinna byd ważna do 30.06.2014r.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.inet-siec.pl oraz w siedzibie
firmy w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2014r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Cena netto – 70%.
Referencje oferenta – 30%.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

