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Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej 

DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Hubska 6 

 

planuje w 2019 r. zakupić fabrycznie nowy sprzęt geodezyjny do pomiaru torów kolejowych 

przeznaczonego do pomiarów geodezyjnych istniejących torów kolejowych, optymalizacji i 

projektowania toru. W skład sprzętu mają wchodzić:  

- 2 wózki pomiarowe (toromierz),  

- jednostka inercyjna IMU, 

- odbiornik GNSS, 

- skaner laserowy, 

- profilomierz,  

- kontroler terenowy,  

- oprogramowanie terenowe,  

- oprogramowanie biurowe 

- akcesoria dodatkowe. 

Dokładny opis sprzętu w załączonej specyfikacji. 

W ofercie należy podać łączną wartość zamówienia netto, ceny netto poszczególnych 

elementów składowych, wykaz wyposażenia opcjonalnego, warunki płatności, okres 

gwarancji, termin realizacji zamówienia od podpisania umowy, koszty transportu i pozostałe 

czynniki cenotwórcze mające wpływ na wartość oferty.  

  

  

Do oferty należy dołączyć dokumenty firmy: 

• NIP 

• REGON 

• Referencje 

Ponadto oferta powinna zawierać specyfikację techniczną poszczególnych elementów, 

dokumenty poświadczające zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi i 

unijnymi oraz innych dokumentów zezwalających na eksploatację sprzętu w torach. 

 W przypadku pytań związanych ze sprawami formalnymi prowadzonego 

postępowania prosimy o kontakt pod nr 697 059 455 (Elżbieta Łuszczek) 

W przypadku pytań związanych ze szczegółami technicznymi oferty prosimy o 

kontakt pod nr 697 047 602 (Andrzej Kolasiński). 



 Jeżeli Wasza Firma jest zainteresowana realizacją powyższego zamówienia, 

prosimy w terminie do 18.02.2019 r. – do godziny 12:00, o złożenie oferty w 

sekretariacie Biura Spółki. 

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:  

„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu geodezyjnego do pomiaru torów kolejowych” 

Nie otwierać przed dniem: 18.02.2019 r. godzina 12:00 

 

 W przypadku braku zainteresowania prosimy o odpowiedź negatywną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Kiąca Łukasz 

 


