
 
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania nr 1/POPC.0003/18 

 

KOSZTORYS WYKONAWCZY 

 

Ja/my niżej podpisany/i: 

..................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

..................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa, adres siedziby, telefon, faks, adres email, numer KRS (jeśli posiada), numer NIP, REGON,  

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dane każdego z podmiotów) 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na wybudowaniu i 

uruchomieniu napowietrznej sieci światłowodowej w oparciu o podbudowę słupową dzierżawioną jak i nowo wybudowaną  z 

zakupionych przez siebie materiałów szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom 

publicznym możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych w wybranych miejscowościach na terenie 

realizacji projektu nr POPC.01.01.00-18-0003/17 pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Łańcuckiego, Rzeszowskiego i 

miasta Rzeszów” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Oś priorytetowa nr 1 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” proponuję/my wykonanie zamówienia wg następującego kosztorysu wykonawczego: 

 

Nazwa 

Jednostka 

miary 

Kwota netto za 

jednostkę (w zł) 

ilość 

jednostek 

wartość netto  

(w zł) 

1 Zakup materiałów koniecznych do wykonania podbudowy 

słupowej wraz z dostarczeniem na teren budowy 
km  460,8  

2. Budowa podbudowy słupowej do linii napowietrznej 

zgodnie z powierzoną dokumentacją 
km   460,8    

3. Zakup kabli światłowodowych wraz z materiałami 

potrzebnymi do ich podwieszenia i dostarczeniem na teren 

budowy  km  1622,75  

4. Instalacja kabla samonośnego na podbudowie słupowej 

dzierżawionej i nowo wybudowanej 
km   808,75   

1. Zakup, dostarczenie i instalacja urządzeń aktywnych, w 

lokalizacjach zgodnie z Dodatek nr 1, umożliwiających 

świadczenie usług w technologii GPON oraz dla potrzeb 

jednostek oświatowych również w technologii P2P Ethernet 

wraz z doposażeniem tych urządzeń w karty liniowe GPON 

i/lub karty liniowe P2P Ethernet Szt.   

Zgodnie z 

Załącznikiem 

nr 12 - SIWZ   

 

           …….....................                        

             (miejscowość i data)                               

                                                             ………………………...............................................................                                             

                                                                        (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)     

 

 

 

Prezes Zarządu  

           Voice Net S.A. 

 


