
Dar.Net Dariusz Lyczko                                                                              Rybnik, dnia 22.11.2013 r. 
ul. Daszyńskiego 5
44-274 Rybnik
biuro: 
ul. Rogozina 51
44-310 Radlin

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013/POIG

W związku z  realizacją  projektu  pt.  „Likwidacja  białych  plam w miejscowościach  Czernica  i
Łuków Śląski poprzez budowę nowoczesnej szerokopasmowej sieci FTTH”, w ramach Działania
8.4  „Zapewnienie  dostępu  do  Internetu  na  etapie  ostatniej  mili”  Programu  Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Firma Dar.Net Dariusz Lyczko zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty na dostawę sprzętu i usług o następujących parametrach technicznych :

Wykonanie  projektu  umieszczenia  kabli  światłowodowych  w  kanalizacji  teletechnicznej
Telekomunikacji  Polskiej  S.A.  Według  załączonych  w  załączniku  nr.2  warunków
technicznych.

Do oferty należy dołączyć formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zamówienia.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej :
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji na
urządzenia,  dodatkowe  funkcje,  warunki  płatności  i  dostawy,  możliwe  do  uzyskania  upusty,
maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem  poczty,  kuriera,  elektronicznie  na  adres
biuro@darnet.pl, bądź też złożona osobiście w biurze zamawiającego.

Termin złożenia oferty upływa w dniu :  29 listopada
2013 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
kryterium ceny w 100%.

…......................................................................
(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej
wnioskodawcę + pieczątka)                            

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA NR 2/2013/POIG
załącznik nr 1 do zamówienia

…......................................................                                            …......................................................
               pieczęć oferenta                                                               miejsce i data sporządzenia oferty

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

…................................................................
podpis oferenta                       

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

LP Przedmiot oferty ilość

1 1

cena 
jednostkowa 

netto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Wykonanie projektu umieszczenia kabli 
światłowodowych w kanalizacji 
teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej 
S.A. Według załączonych w załączniku 
nr.2 warunków technicznych.


