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    Poznań, dnia 07.06.2018 r. 

Ogłoszenie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, poniżej 30 000,00 euro. 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 2090001440 

 
Nazwa postępowania: Dostawa kamer inspekcyjnych do diagnostyki i konserwacji złącz 
światłowodowych – 2 szt. 

 
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej 
dodatkowych informacji: 

Osoba odpowiedzialna za  przygotowanie postępowania: Mirosława Teresiak-Serba 

Wydział logistyki, tel. 61 64 77 250, e-mail mteresiak@zdm.poznan.pl 

Osoba odpowiedzialna  za opis przedmiotu zamówienia: Filip Włodarczyk tel.696 402 038 

 
Opis przedmiotu zamówienia:  

 Kamera inspekcyjna do diagnostyki i konserwacji złącz światłowodowych – 2 szt.: 

1. Lightel Connector Inspektor DI-1000 - do reflektometru Yokogawa AQ7280  

z wyposażeniem - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkowe: 

- Adapter PT2-LC/PC/F 

- Adapter PT2-SC/PC/F 

- Adapter PT2-SC/APC/F 

- Adapter PT2-LC/APC/F 

2. Wideomikroskop FOCIS Flex z wyposażeniem i oprogramowaniem - 1 szt. 

Wyposażenie dodatkowe: 

- Adapter SC/PC 

- Adapter LC/PC 

- Adapter SC/APC 



 

 

 

- Adapter LC/APC 

Dostawca w cenie urządzeń gwarantuje szkolenie i materiały szkoleniowe dla ośmiu osób. 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego w Polsce. 

Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy.  

Dostawa sprzętu na adres Zamawiającego – Centrum ITS ul. Górecka 15 w Poznaniu.  

Dostawa sprzętu na koszt Wykonawcy.  

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający zgodność z 
zamówieniem dostarczonego sprzętu i oprogramowania.  

Dopuszczamy złożenie oferty na sprzęt równoważny, jednak wymaga to wcześniejszej 
konsultacji z Zamawiającym. 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2018 roku. 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik 
nr 1 do ogłoszenia/ oraz zaoferowanie towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 

Nr sprawy: EL.212.23.2018 

Termin składania ofert: 15.06.2018 r. godz. 15.00 

Termin otwarcia ofert: 18.06.2018 r. godz. 9.00 

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM 
w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 

W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału 
lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed [data i godz.] – oferta do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 
zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy 
wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie 
otwierać przed [data i godz.] – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, 
że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia 
wszystkich ofert. 


