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Zaczernie, 08.06.2017 r. 
 

Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190F,  
36-062 Zaczernie,  
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: fibrain@fibrain.pl  
……….…………………………….  

Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 1.4.1/08062017 

 
 

Z dnia 08.06.2017 r. na wykonanie instalacji: oświetleniowej oraz pneumatycznej wraz z 
dostawą okapów odciągowych, na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o 
innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.  

  
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie,  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 45317000-2 
  
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie instalacji: 

oświetleniowej oraz pneumatycznej wraz z dostawą 2 szt. okapów odciągowych. 
Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, certyfikatów lub wskazujących na 
rozwiązania konkretnych firm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 
 
a) Instalacja oświetlenia: 

Przedmiotem zamówienia jest instalacja oświetlenia dla projektowanych linii produkcyjnych, 
która ma spełniać następujące wymagania: 

1. Instalacja powinna być kompatybilna z istniejącym systemem automatyki DALI 
oświetlenia na hali produkcyjnej; 

2. Oprawy oświetleniowe powinny być identycznej budowy lub równoważnej z 
istniejącymi oprawami; 

3. Oprawy oświetleniowe powinny być rozmieszczone nad nowo projektowanymi liniami 
produkcyjnymi  - szczegóły do ustalenia z Zamawiającym; 

4. Źródłem światła mogą być lampy fluorescencyjne jak istniejące, opcja zastosowanie 
opraw ze źródłami LED które są kompatybilne z istniejącym systemem sterowania 
automatyką oświetlenia DALI; 

5. Natężenie oświetlenia na stołach linii produkcyjnych nie może być niższe niż 750 lx; 
6. Kolor opraw oświetleniowych – biały; 
7. Barwa światła identyczna z istniejącą w oprawach na hali produkcyjnej; 
8. Dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami; 

 
b) Instalacja pneumatyczna: 

Przedmiotem zamówienia jest instalacja pneumatyczna dla projektowanych linii 
produkcyjnych (9 stanowisk) która ma spełnić następujące wymagania: 
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1. Instalacja pneumatyczna powinna wykonana od wysokości sufitu podwieszanego z 
giętkiego przewodu/rur w korycie metalowym szer. 100mm i wysokości 50mm 
zamkniętym identycznym z istniejącymi na hali produkcyjnej. 

2. Instalację pneumatyczną należy podłączyć do istniejącej instalacji pneumatycznej za 
pomocą rur giętkich i zakończyć je odpowiednią złączką na wysokości sufitu 
podwieszanego; 

3. Końce instalacji pneumatycznej należy wyposażyć w listwę typu TYP26 DN z 
szybkozłączami typu TYP26 DN 

4. Kolor giętkiego i sztywnego przewodu/rury należy ustalić z Zamawiającym; 
5. Średnica przewodów/rur należy dobrać aby uzyskać wydajność sprężonego 

powietrza nie mniejszą niż 750l/min oraz ciśnienia 8 bar. 
6. Wraz z instalacją pneumatyczną należy poprowadzić instalacje elektryczną (po 

jednym obwodzie na zejście) i zakończyć ją puszką elektryczną 1m od podłogi. 
Obciążalność obwodu należy zweryfikować na podstawie urządzeń które będą 
podłączone do instalacji.  W razie potrzeby w lokalnej rozdzielni elektrycznej należy 
zainstalować zabezpieczenie dla każdego obwodu. 

7. Dokumentacja powykonawcza. 
 

c) Okapy odciągowe 2szt: 
Przedmiotem zamówienia jest instalacja wyciągów – daszków dla projektowanych linii 
produkcyjnych które mają spełniać następujące wymagania: 

1. Wyciągi – daszki powinny być zawieszone na 6 łańcuszkach do konstrukcji sufitu. 
Wysokość zawieszenia daszków uzgodnić z Zamawiającym; 

2. Istniejącą instalację wyciągową należy dostosować do podłączenia nowych wyciągów 
– daszków poprzez doinstalowanie do niej odgałęzień z rur sztywnych i 
zabezpieczenie ich materiałem izolacyjnym identycznym lub równoważnym z 
istniejącym. Odgałęzienie z rury sztywnej powinno być zakończone na wysokości 
sufitu podwieszanego i przygotowane do instalacji rury giętkiej; 

3. Odcinek pomiędzy rurą sztywną a wyciągiem – daszkiem należy wykonać z rury 
giętkiej a na wyciągu – daszku należy zamontować przepustnice powietrza; 

4. Konstrukcja wyciągu – daszku powinna być wykonana z transparentnej plexi, giętej 
od strony dłuższego boku i grubości 8mm. Tolerancja dla wymiarów +/- 50mm; 
Szczegóły związane z wymiarami dostępne są w poniższym rysunku: 
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5. Dokumentacja powykonawcza. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Realizacja do 31.08.2017 r.  
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
6. Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę 

oferuje wykonawca.    
3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej 
umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Oferta na wykonanie instalacji”. 

 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: Fibrain Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów 
Małopolski, do dnia 19.06.2017 r. do godziny 11.00 Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 19.06.2017 r. o godz. 14.30.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.fibrain.pl, 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.  

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą na czas 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
 
a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia).  
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cena minimalna  
-------------------- x 88 (waga kryterium cena)  
cena oferty  
 
b) 12% długość oferowanej gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy)  
 
gwarancja minimalna  
----------------------------x 12 (waga kryterium gwarancji)  
gwarancja oferty 
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów. 
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Wiesław Marczak pod numerem telefonu 601 397 880 

oraz adresem email: w.marczak@fibrain.pl  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Zamawiający może żądać od uczestników dokumentów potwierdzających spełnianie 

wymogów formalnych i przedmiotowych postępowania. 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
 
 
 
………………………………………                                    …………………………….…… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)                                                                                   (miejscowość, data) 
  
 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 
 

Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie,  
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: fibrain@fibrain.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr Z dnia 08.06.2017 r. na wykonanie instalacji: 
oświetleniowej oraz pneumatycznej wraz z dostawą 2 szt. okapów odciągowych. na potrzeby projektu 
pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie 
instalacji", Regionalny Program  Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. Przedmiot oferty Cena netto Cena brutto 

1. Instalacja oświetlenia   

2.  Instalacja pneumatyczna   

3. Okapy odciągowe (cena za 2 szt.)   

 Razem:    

 
 
………………………………………netto………vat……………………………………..brutto 
 
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
 
Oferowana gwarancja: ................................................................................................... 
 
 
 
Oświadczam, że: 
1. Spełniam warunki zapytania ofertowego; 
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i 

nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 
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4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na 
powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym. 

5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w 
zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 

6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od daty oferty; 
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem. 
 

 
 

 
……………………………………………………… 

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


