
Gmina Rytwiany       Rytwiany, 30.07.2019r.  

ul. Staszowska 15 

28-236  Rytwiany 

 
ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 pt. „wykonanie przyłącza światłowodowego” 

 

Gmina Rytwiany  zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej  (oszacowanie  

wartości  zamówienia)  na wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku Urzędu 

Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15, w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Miejsce zakończenia przyłącza: budynek Urzędu Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15, pok. 17  

I piętro.  

Lokalizacja początkowa przyłącza (sugerowana) – Istniejąca przełącznica światłowodowa na  

słupie elektrycznym przy Gminnym Centrum Kultury ul. Szkolna 1, z wykorzystaniem 

istniejącej kanalizacji teletechnicznej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 764.  

Orientacyjna długość przyłącza 500 mb. 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszta w tym między innymi:  uwzględnić koszt 

materiału , robocizny , projektu,  pozwoleń, uzgodnień i inne. 

2. Wycenę  należy  przedstawić  w  Formularzu  wyceny  stanowiącym  załącznik  nr  1  oraz  

przesłać na adres z tytułem „Wykonanie przyłącza światłowodowego- wycena” 

rytwiany@rytwiany.com.pl  do dnia 30 sierpnia 2019 r.  do godz.  15.00  

Ewentualne pytania mające wpływ na przedmiotową wycenę proszę kierować na  adres jak  

wyżej. Osoba do kontaktu: Artur Czerwiec - ins, Tel 158647940 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest 

zobowiązaniem  do zawarcia umowy) ma na celu jedynie oszacowanie wartości 

rynkowej usługi. 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 

 

mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl


 
Załącznik nr 1 do zapytania  

 

Gmina Rytwiany 

ul. Staszowska 15 

28-236  Rywiany 

Formularz wyceny 

Dokonujący wyceny (pełna nazwa firmy) 

Adres 

Telefon kontaktowy 

 

 

Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku Urzędu Gminy Rytwiany  

(wycena w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w zapytaniu 

dotyczącym oszacowania wartości zamówienia, oraz oględziny w terenie) 

Wartość 

przedmiotu 

zamówienia 

brutto 

Słownie złotych 

 

……………………………………………………….…….zł brutto 

 

…………………………………………………………………………………………….…… 

Planowane 

przyłącze będzie 

prowadzone 

metodą 

(niepotrzebne 

skreślić) 

 

Kabel światłowodowy naziemny 

Kabel światłowodowy podziemny 

Proponowany 

rodzaj kabla 

światłowodowego 

 

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

Krótki opis 

realizacji 

zamówienia: 

 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

..............................., dn. .........................             ............................................................ 

Podpis (pieczątka) osoby dokonującej wyceny 

 


