Skoczów, 20.11.2013r.
PALLOX Paweł Chwastek
43-430 Skoczów, ul. Jana Żebroka 8
Tel.: 509-613-054
e-mail: biuro@pallox.pl
www.pallox.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2013/POIG

W związku z realizacją projektu pt. "Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie
powiatu bielskiego i cieszyńskiego" w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Firma
PALLOX Paweł Chwastek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu wg
poniższej specyfikacji:
1. Urządzenie klienckie kompletny system radiowy 802.11n przeznaczone na pasmo 5GHz –

element podłączenia klienckiego (40 szt.)
Ubiquiti Networks NanoBridge M25
2. Uchwyt antenowy murowy – element podłączenia klienckiego (40szt.)
3. Kabel ESD zewnętrzny (1kpl.=20mb) (40kpl.=800mb)
FTP Kabel Kat.5 Ubiquiti TOUGHCable PRO
4. Wtyk RJ45 do kabli Ethernet ekranowane (1kpl.=4szt.) (40kpl.)
5. Antena dwupolaryzacyjna pozioma i pionowa polaryzacja (1kpl.=2szt) (1kpl.)
Jirous JRC-29EX MIMO
6. Zewnętrzna puszka (1kpl)
Jirous GentleBOX JR-300
7. Urządzenia do realizacji wysokowydajnych mostów P2P (1kpl.=2szt) (1kpl.)
Rocket M5
8. Przyłącze MRC240 5GHz N.-RPSMA (1kpl.=4szt) (1kpl.)
9. Dualna antena sektorowa AirMax 5GHz 90st. 20dBi (1kpl.=2szt) (1kpl.)
Ubiquiti Networks airMAX 20/90
10. Urządzenia do realizacji wysokowydajnych mostów P2P (1kpl.=3szt) (1kpl.)
Rocket M5
11. Mikrotik RouterBoard 450G z obudową (1szt)
12. Zasilacz buforowy (1szt)
MeanWell AD-155B
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13. Akumulator mW18-12 (1kpl.=2szt) (1kpl.)
MeanWell 18Ah 12V
14. Kabel ESD zewnętrzny ekranowany (1kpl.=50mb) (1kpl.)
Kabel FTP Ubiquiti Networks TOUGHCable CARRIER L2 kat. 5e 1mb

Wymagana gwarancja na co najmniej 12 miesiące.
Termin płatności powinien wynosić do 14 dni roboczych, sposób płatności – przelew.
Termin realizacji – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Istnieje możliwość składania ofert częściowych.
Oferta powinna zostać sporządzona na udostępnionym wzorze oferty do niniejszego zapytania
ofertowego. Powinna zawierać nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto i
brutto, cenę całkowitą netto i brutto, okres gwarancji, termin ważności oferty, termin realizacji oraz
warunki i termin płatności. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisem osoby
uprawnionej do złożenia wiążącej oferty.
Oferta może zostać przekazana pocztą elektroniczną na adres: biuro@pallox.pl, pocztą lub osobiście
na adres siedziby: 43-430 Skoczów, ul. Jana Żebroka 8.
Oferta powinna być ważna do ……30.11.2013……………………..
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.pallox.pl oraz w siedzibie
firmy w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu …………25.11.2013…………………………. r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny - 100% cena netto.
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