
Gołdap, 30.07.2019

Instrukcja do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na

przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli rozdzielczych przy ul. Armii

Krajowej 34 w Gołdapi.

Opis robót:

I. Przebudowa kanalizacji technicznej.

1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie

wykonanym  mechanicznie  w  gruncie  kategorii  III,  1  warstwa  i  1  otwór  w  ciągu

kanalizacji, 1 rura w warstwie;

2. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt

kategorii III;

II. Przebudowa kabli rozdzielczych.

1.  Wciąganie  kabla  wypełnionego  w  powłoce  termoplastycznej  do  kanalizacji

kablowej, ręczne, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny;

2. Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej

z  zastosowaniem  pojedynczych  złączników  żył  i  termokurczliwych  osłon

wzmocnionych, kabel o 10 parach,

3.  Wyłączenie  kabla  równoległego  ze  złącza  kabla  wypełnionego  ułożonego  w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel

o 10 parach;

4. Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej

z  zastosowaniem  pojedynczych  łączników  żył  i  termokurczliwych  osłon

wzmocnionych, kabel o 20 parach;

5.  Wyłączenie  kabla  równoległego  ze  złącza  kabla  wypełnionego  ułożonego  w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel

o 20 parach;

6.   Montaż  złączy  równoległych  kabli  wypełnionych  ułożonych  w  kanalizacji

kablowej  z  zastosowaniem  pojedynczych  łączników  żył  i  termokurczliwych  osłon

wzmocnionych, kabel o 50 parach;

7.  Wyłączenie  kabla  równoległego  ze  złącza  kabla  wypełnionego  ułożonego  w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel

o 50 parach;
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8. Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej

z  zastosowaniem  pojedynczych  łączników  żył  i  termokurczliwych  osłon

wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach;

9. Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej

z  zastosowaniem  pojedynczych  łączników  żył  i  termokurczliwych  osłon

wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach;

III. Przejścia obiektowe.

1. Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D 110/6.3 pod drogami i ulicami w

gruncie kategorii III, obiekt o 1 warstwie, 1 rura w warstwie, 1 rura w ciągu.

Termin wykonania: 30.10.2019 r. 

Załącznikami do oferty są:

1. Formularz ofertowy;

2. Kosztorys ofertowy pełny;

3.  Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadanej  polisie lub  innym  dokumencie

ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę  należy złożyć w  sekretariacie  ADM Gołdap,  ul.  Konstytucji  3  Maja  3,  do

godz.  15:00 do 09.08.2019r.  lub  mailowo  na  adres:  techniczny@admgoldap.pl.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12.08.2019r. o  godzinie  9.00  w  biurze  ADM  w

pokoju nr 4.                                       

W  przypadku  składania  ofert  drogą  pocztową  (przesyłka  polecona  lub  poczta
kurierska)  lub  mailowo  za  termin  jej  złożenia  przyjęty  będzie  dzień  i  godzina

otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie

zostaną  rozpatrzone  i  nie  zostaną  zwrócone.  Ofertę  stanowi  wypełniony  formularz

ofertowy wraz z załącznikami. Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub
zszyta. 

Dokładne  informacje  można  uzyskać  w  siedzibie  ADM  w  pokoju  nr  4,  od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub

662 - 146 – 430; 600 987 169.

ADM  w  Gołdapi  Sp.  z  o.o.  zastrzega  sobie  prawo  zrezygnowania  z

zapytania ofertowego bez podania przyczyn i bez zwrotu dokumentów.
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