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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1.Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na:  

opracowanie dokumentu Koncepcji budowy sieci bezprzewodowej, szerokopasmowej na 

terenie gminy Przywidz. 

2. Zakres dokumentu szczegółowo charakteryzuje poniższy spis treści: 

2.1.  Analizy sytuacji obecnej i założeń 

-     weryfikacja danych z inwentaryzacji zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej 

-     wykonanie badań i pomiarów oraz ich analiza 

-     zaplanowanie i wykonanie projektu sieci 

2.2.   Określenia celów przedsięwzięcia 

-     ustalenie zakresu usług i warunków ich rozwoju w danym czasie  

2.3.   Analizy możliwych rozwiązań technicznych, technologicznych 

-     opracowanie koncepcji struktury sieci i jej skalowalności 

-      propozycja topologii fizycznej i logicznej budowanej sieci w każdej z jej warstw 

-      zdefiniowanie wymagań dla systemów zarządzania siecią 

2.4.   Szczegółowego zakresu inwestycji 

-     zdefiniowanie obszarów objętych interwencją 

-     założenia do modelu eksploatacji i utrzymania sieci 

2.5.   Szacunkowych kosztów inwestycji oraz eksploatacji sieci 

-  oszacowanie nakładów inwestycyjnych które zostaną określone na etapie projektów 

technicznych 

-  zintegrowany harmonogram realizacji inwestycji obejmujący projekt budowlany oraz 

proces budowy 

2.6.   Podsumowanie kosztów i rekomendowanie najkorzystniejszego rozwiązania 

2.7.   Analizy prawnej realizacji inwestycji 

-     uzgodnienia, pozwolenia, zaświadczenia 

2.8.   Analizy ekonomicznej 

-    uzasadnienie ekonomicznej i technicznej celowości budowy sieci 



-    harmonogram rzeczowo - finansowy 

2.9.   Analizy organizacyjnej 

-  przedstawienie wszelkich zagrożeń wynikających z przyjęcia zaproponowanych w 

koncepcji rozwiązań technicznych, organizacyjnych, formalno – prawnych 

2.10. Planów rozwojowych  

-   projekt skalowalności sieci w zależności od zmieniających się warunków brzegowych 

-   odtwarzanie infrastruktury 

 
3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
 
- nazwę i adres oferenta, podpis i pieczątkę firmową oferenta, datę sporządzenia, 
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
- wartość oferty ( cana netto oraz brutto), 
 
3. Oferty należy złożyć w sekretariacie  

Urzędu Gminy 
ul. Gdańska 7, 
83-047 Przywidz. 
Tel.586825146 
Fax.586825225 

 
Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2010r. 

 
4. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub osobiście. 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
  ( podpis zamawiającego) 

 
   
  
   
   
   
  
   
  
 


