
Stargard 31.03.2020 
 

Książnica Stargardzka 
ul. Mieszka I 1 
73-110 Stargard  
Tel. 91 578 8240 
 
Zaproszenie do składania ofert 
(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro) 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Książnica Stargardzka 
ul. Mieszka I 1 
73-110 Stargard  
Tel. 91 578 8240 
mail: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl 
 
Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt. 8 ww. 
ustawy. Niniejsze zaproszenie nie stanowi również oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

 
Zapytanie ofertowe 

 
Książnica Stargardzka zwraca się z zapytaniem ofertowym na budowę sieci ethernetowej 
oraz telefonicznej w obrębie budynku tymczasowego przy ul. Wojska Polskiego 3 w 
Stargardzie.  
 
Wykaz czynności objętych zakresem zapytania: 
- dostarczenie i instalację koryt i listew kablowych od piętra 2 do piętra -1 budynku, 
- dostarczenie 48 patchcordów Ethernet cat 6. O długości 25 cm. 
- dostarczenie 2 szt. Ogranizerów do kabli 19”, 
- ułożenie linii ftp oraz kabli do centrali telefonicznej do pomieszczeń wyszczególnionych w 
załączniku numer 1, 
- dostarczenie i instalację szafy RACK zgodnie 19” 22U, 
- dostarczenie oraz instalację panelu krosowniczego 48-port zgodnego z CAT.6. 
 
 

1. Termin realizacji: 
Termin wykonania dostawy i montażu ustalony będzie w porozumieniu z zamawiającym, 
i powinien nastąpić do 30 dni od podpisania umowy. 

 
2. Warunki: 
Wykonawca musi wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem w branży 
teleinformatycznej (oświadczenie) 
 
a) Decyduje 100% cena 
b) Oferty należy składać w formie pisemnej lub na adres mailowy: 

sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl w terminie od 31.03.2020 do 03.04.2020 do 
godz. 10.00 

c) Osobą do kontaktu w sprawach technicznych oraz umówienia ewentualnej wizji 
lokalnej jest Pan Krzysztof Puchała tel. 507-364-853; 

mailto:sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl


 
3. Wizja lokalna 
Z uwagi na specyfikę obiektu, niezbędną unifikację oraz rozbudowę po istniejących 
trasach kablowych zalecana jest wizja lokalna. Udział w wizji nie jest obowiązkowy jednak 
niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia, zmiany terminu realizacji bądź 
innych roszczeń wobec zamawiającego.  
 
Sugerowany termin wizji lokalnej: 01.04.2020 r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego z dnia 31.03.2020 
 

1. Szczegółowa lista doprowadzenia kabli: 
 
Piętro 2. 
Pokój nr.5 (Księgowość) 
2x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nr.4 (Vice – Dyr.) 
1x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nr.6 (dz. Multimedialny) 
3x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nr.7 (dz. Multimedialny, pracowania komputerowa) 
1x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
 
Piętro 1. 
Pokój nr.2 (dz. Dziecięco Młodzieżowy) 
2x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nr.3 – KORYTAŻ (dz. Pedagogiczny) 
1x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
Pokój nr.3 (dz. Metodyczny) 
1x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nr.3 (dz. Pedagogiczny)  
1x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój / Sekretariat 
2x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
2x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
 
Piętro 0. 
Pokój / Aula (wypożyczalnia) 
2x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nr. 1 (wypożyczalnia) 
2x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
Pokój nauczycielski 
1x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
 
Piętro -1. 
Czytelnia główna i informatorium 
3x kabel Ethernet 10/100/1000 mbps zakończony gniazdem natynkowym, 
1x kabel telefoniczny zakończony gniazdem natynkowym 
 
 


