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Zapytanie ofertowe 

 
1. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci światłowodowej na wieży sędziowskiej toru 

regatowego Malta. W skład zadania wchodzą: 

1. Montaż szafek RACK 10 U na piętrach wieży 1, 2, 3, 4, 6 wraz zasilaniem (listwa 

zasilająca). 

2. Wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy węzłem na 5 piętrze a piętrami 1, 2, 

3, 4, 6 światłowodem jedno modowym minimum 8 włókien. 

3. Zakończenie w/w przewodów światłowodowych w nowym patchpanelu 

światłowodowym (piętro 5) oraz przełącznicami  w szafkach na poszczególnych 

piętrach wieży. 

4. Wykonanie pomiarów połączeń światłowodowych. 

5. Przewidziana długość całkowita wszystkich odcinków kabli światłowodowych to 160 

mb. 

a. Odcinek relacji 5 piętro <=> 6 piętro - 20mb 

b. Odcinek relacji 5 piętro <=> 4 piętro - 20mb 

c. Odcinek relacji 5 piętro <=> 3 piętro - 30mb 

d. Odcinek relacji 5 piętro <=> 2 piętro - 40mb  

e. Odcinek relacji 5 piętro <=> 1 piętro - 50mb 

6. Doprowadzenie/podłączenie wszystkich istniejących gniazd LAN na piętrach do 

patchpanelu w nowych szafkach 10U. 

7. Na 2 piętrze dołożenie 4 szt gniazd LAN z podłączeniem do patchpanelu w nowej 

szafce 10U. 

8. Zakup sprzętu aktywnego wg specyfikacji: 

a. 11 szt. - MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-IN 

b. 1 szt. - MikroTik Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN 

c. 1 szt. - Mikrotik Router RB1100AHx4 Dude Edition 

d. 22 szt. - Mikrotik Moduł SFP Gigabit jednodomowy DDM LC 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 30.06.2018 

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty 

- jeżeli dotyczy): 

  Wymaga się dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty 

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium): 

  Najniższa cena 

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

  Oferta cenowa, ceny netto 

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 15.06.2018r. Godz. 14.00 

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3  

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: 

j.klepacki@malta.poznan.pl 

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie. 

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Jarosław 

Klepacki 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Jarosław Klepacki 


