
Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 8 Dyrektora Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu z dnia 12 lipca 2017 r.  

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu na  
„Przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej 

dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa i modernizacja CRR” 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Jedlec, 63-322 Gołuchów, ul. Spacerowa 1, woj. wielkopolskie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego w ramach modernizacji 
infrastruktury teleinformatycznej dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa i modernizacja CRR na działce nr 
2140/2 , 2140/5 I 2140/8 w m. Jedlec gm. Gołuchów.  

Kod CPV:  45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi: 

1) w zgłoszeniu robót budowlanych, 

2) wymaganiami ustawy „Prawo budowlane”, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, warunkami 
określonymi w projekcie umowy.  

3. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią zgłoszenia robót budowlanych, zdobycie 
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz dokładne sprawdzenie w 
obiekcie zakresu przewidzianych do wykonania prac. 

4. Pożądany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót 
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

5.    Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie robót budowlano - montażowych ich zgodność 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej  z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą szczegółowo przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,  

4) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6.  Termin wykonania zamówienia: 28 grudnia 2018 r. 

7.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  

Ofertę należy złożyć skutecznie w wersji elektronicznej (podpisanego skanu) na e-mail: 
zamowienia@jedlec.pl lub w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,                  
63-322 Gołuchów, Pokój Kierownika Działu Administracji w nieprzekraczalnym terminie                                             
do dnia 14.12.2018 r. godz. 11:00.  

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty. 

9. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni  
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