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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw; Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników 
prac B+R w działalności gospodarczej; Tytuł projektu: „Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego 
monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem 
technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych”. Numer projektu: RPZP.01.01.00-32-0025/20 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022 na „DOSTAWĘ TRZECH 
KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH PROJEKTOWYCH” 

Obowiązuje od 04.05.2022 r. 

1. Zamawiający: 
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o. 
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137, 
61-719, POZNAŃ, 
POLSKA 
REGON: 300325900,  
NIP: 7811787233 
KRS: 0000260377 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

32562000-0 Kable światłowodowe 

32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji 

32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych 

 

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego JEST: 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NR 1 KABEL światłowodowy nr 1 o długości co 
najmniej 6000 m, zgodny z dokumentacją projektową nr. DPC/2021/001 
stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego dokumentu. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NR 2 KABEL światłowodowy nr 2 o długości co 
najmniej 5000m, zgodny z dokumentacją projektową nr. DPC/2021/002, 
stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego dokumentu. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NR 3 KABEL światłowodowy nr 3 o długości co 
najmniej 5000m, zgodny z dokumentacją projektową nr. DPC/2021/003, 
stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego dokumentu. 

 

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ WYŁĄCZNIE NA WSZYSTKIE PRZEDMIOTY 
ZAMÓWIENIA ŁĄCZNIE.  

Miejsce dostawy: 

1. KRAJ: POLSKA 
2.  Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE 
3. Powiat: WAŁECKI 
4. Gmina MIROSŁAWIEC;  
5. Miejscowość: Mirosławiec 
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6. kod pocztowy 78-650 
7. Ulica: Parkowa / 23 
1. Wymagania funkcjonalno-techniczne określone przez Zamawiającego dla przedmiotu 

zamówienia nr 1: KABEL nr 1 
 

1. Długość łączna wszystkich odcinków nie mniej niż 6000 mb  
2. Podział na 3 (trzy) odcinki po co najmniej 2000 mb każdy. 
3. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały – wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową nr DPC/2021/001 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

4. Kabel powinien posiadać na powłoce zewnętrznej nadruk znaczników metrów bieżących 
w odstępach co 1 m.  

5. Każde włókno w kablu światłowodowym na obu końcach kabla musi być zakończone 
końcówką typu E2000APC. 

6. Okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy. 
 

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne określone przez Zamawiającego dla przedmiotu 
zamówienia nr 2: KABEL nr 2 
 

1. Długość łączna wszystkich odcinków nie mniej niż 5000 mb  
2. Podział kabla na 3 odcinki w tym: 2 (dwa) odcinki po co najmniej 2000 mb 

oraz 1 (jeden)  odcinek co najmniej 1000mb. 
3. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały – wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową nr DPC/2021/002 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

4. Kabel powinien posiadać na powłoce zewnętrznej nadruk znaczników metrów bieżących 
w odstępach co 1 m.  

5. Każde włókno w kablu światłowodowym na obu końcach kabla musi być zakończone 
końcówką typu E2000APC. 

6. Okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy. 
 

3. Wymagania funkcjonalno-techniczne określone przez Zamawiającego dla przedmiotu 
zamówienia nr 3: KABEL nr 3 
 

1. Długość łączna wszystkich odcinków nie mniej niż 5000 mb  
2. Podział kabla na 3 odcinki w tym: 2 odcinki po co najmniej 2000 mb oraz 

1 (jeden) odcinek co najmniej 1000mb. 
3. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały – wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową nr DPC/2021/003 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

4. Kabel powinien posiadać na powłoce zewnętrznej nadruk znaczników metrów bieżących 
w odstępach co 1 m.  

5. Każde włókno w kablu światłowodowym na obu końcach kabla musi być zakończone 
końcówką typu E2000APC. 

6. Okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy. 
 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1. dokumentacja projektowa KABLA nr1. Nr projekt: DPC/2021/001, 
2. Załącznik nr 2. dokumentacja projektowa KABLA nr2. Nr projekt: DPC/2021/002, 
3. Załącznik nr 3. dokumentacja projektowa KABLA nr3. Nr projekt: DPC/2021/003, 

 
UWAGA: 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zostaną przekazany po otrzymaniu oświadczenia o 
zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego i warunkami 
wskazanymi w punkcie 4.7 niniejszego zapytania ofertowego. 

 


