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………………………………………………. 

(Dane lub pieczątka Oferenta) 

…….…………………………… 

(miejscowośd, data) 

 P.W.U. INET Spółka z o.o. 

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/116 

tel./fax (32) 246-61-11 

e-mail: inet@inet-siec.pl 

www.inet-siec.pl 

 

 

Oferta do zapytania ofertowego nr 4/2014/POIG 

 

 W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe dotyczące projektu: " Kontynuacja budowy 
nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na terenie województwa śląskiego " realizowanego przez Firmę 
P.W.U. INET Spółka z o.o. w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej 
mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 składam następującą ofertę: 
 
 

1. Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 48J – 15.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

2. Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 24J – 5.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

3. Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 12J – 15.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 
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4. Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 4J – 15.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

5. Kabel zewnętrzny światłowodowy Z-XOTKtdD 2J – 10.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

6. Patchcord światłowodowy SingleMode 0.5m – 250 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

7. Patchcord światłowodowy SingleMode 1.0m – 450 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

8. Złączka, łącznik kablowy -  200 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

9. Peszel PCV fi 28mm – 40.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

10. Korytko kablowe PCV 20x12 – 6.000m 

…………………………… zł netto za 1 m, …………………………… zł brutto za 1 m 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

11. Mufa światłowodowa 12/24J – 28 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

12. Mufa światłowodowa 48J – 20 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 
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13. Patchcord RJ45 2.0m – 550 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

14. Przełącznica światłowodowa 48J 19" – 6 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

15. Przełącznica światłowodowa 24J 19" – 2 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

16. Przełącznica światłowodowa 12 – 19 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

17. Kaseta spawów Optomer 24J – 58 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

18. Osłona spawów – 1400 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

19. Pigtail światłowodowy SC / APC 2.0m – 250 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

20. Zaślepka do adapterów światłowodowych – 250 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

21. Adapter światłowodowy SC / APC – 750 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 
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22. Przełącznica światłowodowa kliencka – 550 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

23. Zwijak zapasu kabla Optomer – 35 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

24. Skrzynia rozdzielcza światłowodowa zewnętrzna 24/48J – 35 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

25. Studnia SKR2 z klapą zamykającą – 23 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

26. Studnia SKR1 z klapą zamykającą – 46 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

27. Splitter PLC w obudowie ABS 1x16 – 37 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

28. Wkładka SFP GPON C+ 20km – 72 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

29. Dekoder IPTV STB MAG250 Micro  – 230 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

30. ONT terminal abonencki 4XGE, 2xVOIP, WIFI N, SIP  – 550 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 
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31. Szafa serwerowa 22U  – 5 sztuk 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

32. Zasilanie awaryjne UPS 3500W   – 4 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

33. Zasilanie awaryjne UPS 2500W   – 1 sztuka 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

34. OLT jednostka centralna  GPON 1x10Gb, 2x1Gb, redundanta 16xGPON  – 4 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

35. OLT jednostka centralna  GPON 1x10Gb, 2x1Gb, 8xGPON  – 1 sztuka 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

36. Zasilanie OLT AC-DC 1.5kW 48V dual – 4 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

37. Zasilanie OLT AC-DC 1.5kW 48V – 1 sztuka 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

38. Switch 10G Cisco 6500 Series – 1 sztuka 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

39. Moduł do switcha 10 G Cisco 6500 Series – 1 sztuka 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 
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40. Wkładka moduł X2 - 10G, 40km do karty rozszerzeo Cisco – 4 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

41. Zasilanie Cisco 4000W  – 2 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

42. Wkładka moduł SFP WDM 20 km – 2 sztuki 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

43. Wybudowanie 35 km sieci magistralnej opartej na kablu światłowodowym Z-XOTKtdD 12-48J 

wraz z siecią dystrybucyjną w miejscowościach: Siemianowice Śląskie, Kozłów, Rachowice, 

Tworóg Mały, Łany Wielkie, wybudowanie węzła w miejscowości Siemianowice Śląskie oraz 

wykonanie 550 podłączeo klienckich opartą na kablach światłowodowych2-4J. 

…………………………… zł netto za 1 h., …………………………… zł brutto za 1 h. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

44. Wypożyczenie ciężkich maszyn budowlanych – 460 h 

…………………………… zł netto za 1 h., …………………………… zł brutto za 1 h 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

45. Wypożyczenie elektronarzędzi (2 komplety) – 6 miesięcy 

…………………………… zł netto za 1 h, …………………………… zł brutto za 1 h 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

46. Spawanie światłowodów – 1600 spawów 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 

 

47. Pomiar jakości wykonanych spawów – 1600 pomiarów 

…………………………… zł netto za 1 szt., …………………………… zł brutto za 1 szt. 

Razem: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto 
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Oferowane towary są całkowicie zgodne ze specyfikacją określoną w ww. zapytaniu ofertowym. 

Cały oferowany sprzęt, akcesoria i materiały są fabrycznie nowe. 

Koszty transportu sprzętu/materiałów pokrywa sprzedający. 

Gwarancja ……………………………………………………………………………………………… 

Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………………... 

Termin realizacji: ……………………………………………………………………………………… 

Warunki płatności: ……………………………………………………………………………………… 

W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym nr 4/2014/POIG oraz w przedstawionej ofercie. 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………… 

(podpis i pieczęć) 


