
 

 
 

Zaczernie, 23.01.2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1/23012017 

Inquiry No. 1.4.1/23012017 

 

Dostawa i uruchomienie maszyny do wytwarzania innowacyjnego kabla abonenckiego w różnych 

opcjach konstrukcyjnych 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,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

The supply and commissioning of a machine for producing innovative subscriber cables in various design 
options for „System for the FTTH  network, based on innovative optic splitters with simplified installation 
process” project, Podkarpacie Voivodeship Operational Programme  2014-2020, co-financed by the 
European Union Funds. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

FIBRAIN Sp. z o.o. 

Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie,  POLSKA 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 42990000-2 

1. Opis ogólny: 

Urządzenie powinno umożliwić wytworzenie 

elementów konstrukcyjnych kabla abonenckiego, a 

w szczególności modułu optycznego zawierającego 

włókna światłowodowe w ilości od 1 do 12 

zabezpieczonego łatwo usuwalną osłoną wtórną 

wykonaną w technologii żywic utwardzanych w 

ultrafiolecie i /lub wspartej technologią wytłaczania 

technicznych polimerów termoplastycznych 

realizowaną na oddzielnej linii wytłaczakowej 

będącej w posiadaniu kupującego. Osłona wtórna  

powinna być wykonana jako jedno lub 

dwuwarstwowa. warstwa wewnętrzna osłony 

powinna być elastyczna osłaniająca włókna 

światłowodowe, warstwa zewnętrzna wykonana  z 

wysokomodułowego materiału powinna stanowić 

barierę mechaniczną i antywilgociową. Osłona 

I. ORDERING PARTY 

 

FIBRAIN Sp. z o.o. 

Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie,  POLAND 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

 

II. ORDER SPECIFICATION 

Common procurement vocabulary: 42990000-2 

1. General description: 

The device should enable producing  elements of  

subscriber cables, in particular, the optical 

micromodule comprising optical fibers in an amount 

of from 1 to 12 secured by easily removable 

secondary buffer made in the technology of resins 

curable in the ultraviolet and / or supported by 

extrusion technology of technical thermoplastic 

polymers implemented on a separate line being in 

the possession of the buyer. The secondary buffer 

should be formed as a single or double layer. inner 

layer of the buffer should be flexible protecting the 

optical fibers, the outer layer made of high modulus 

material should be a mechanical and moisture 

barrier.  The secondary buffer should be easily 

removable from the fiber without the need for 
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wtórna powinna być łatwo usuwalna z włókien 

światłowodowych bez potrzeby użycia 

specjalistycznych narzędzi i bez uszkadzania 

włókien. Zewnętrzna warstwa osłony może być 

wykonana w technologii UV lub wytłaczania. Dla 

nadania odporności mechanicznej głównie na 

rozciąganie i zgniot kabel abonencki może być 

wzmocniony pasemkami włókna aramidowego np. 

KEVLARU®, których zastosowana ilość  determinuje 

wytrzymałość mechaniczną kabla. Zewnętrzna 

powłoka kabla abonenckiego może być wykonana w 

technologii UV z wysokomodułowego polimeru 

utwardzanego w UV lub w technologii wytłaczania.  

Wymagania dla maszyny do produkcji 

innowacyjnego kabla abonenckiego:  

1. Urządzenie zdawcze do włókien 

światłowodowych oraz wzmacniających włókien 

aramidowych w liczbie 12, w tym co najmniej 

jedno stanowisko zdawania powinno być 

wykonane w wersji pozwalającej na zdawanie 

włókna z prędkością do 3000m/min z precyzyjnie 

nastawionym naciągiem oraz trawersem 

stabilizującym położenie włókna w osi 

urządzenia, reszta elementów zdawczych 

powinna umożliwiać odwijanie włókien z 

prędkościami do 1250m/min, nie mniej niż  

450m/min dla 12 włókien i nie mniej niż 

600m/min dla 4 włókien. 

Urządzenie do szpul o średnicy flanszy do 

400mm. 

2. Głowica aplikatora żywicy utwardzalnej w 

ultrafiolecie i układ lamp ultrafioletowych 

powinien być autonomiczny tak aby można go 

było przemieścić z właściwej maszyny do 

oddzielnej linii wytłaczania tub. Urządzenie 

powinno umożliwić wytwarzanie: 

- jednowarstwowej wstążki do 12 włókien z jej 

trwałym oznaczeniem i systemem sprawdzania 

jakości oznaczania,  

- kolorowanie włókna,  

- wytwarzanie ścisłego pokrycia jedno i 

dwuwarstwowego o średnicy  600um z 

szybkością 400m/min,  

- wytwarzanie ścisłego pokrycia jedno i 

dwuwarstwowego o średnicy  900um z 

szybkością 300m/min, 

- wytwarzanie mikromodułów do 12 włókien. 

- wytwarzanie modułu kabla abonenckiego z i bez 

special tools and without damaging the fibers. The 

outer layer of the buffer can be made of UV 

technology or extrusion. To give module /cable 

mechanical resistance and tensile strength, 

modules/cables can be reinforced with aramid yarn, 

eg. Kevlar that the applied amount is determined by 

the mechanical strength of the cable. The outer 

sheath of the subscriber cable can be made of UV 

curable high modulus polymer or extrusion 

technology. 

 

 

The requirements for a machine for the production 

of innovative subscriber cable: 

1. Pay off - for optical fibers and aramid yarn 

unwinding from bobbins or cops  in the total 

number up to 12, including at least one pay off fiber 

unit allowing to serve fiber  up to 3000 m / min with 

a precision with the tension control and the traverse 

stabilizing the position of the fibers in the axis of the 

device, the rest of the components of pay off  

should allow the unwinding of the fibers at speeds 

up to 1250m / min, not less than 450 m / min for the 

12 fiber and not less than 600 m / min for four 

fibers. 

 

The device spool flange diameter up to 400mm. 

2. The applicator head ultraviolet curable resin and 

ultraviolet lamp system should be autonomous so 

that it can be moved with the right machine to a 

separate extrusion line. The device should enable 

the production of: 

- A single-layer ribbons up to 12 fibers with its 

permanent marking system and checking the quality 

of marking, 

- Coloring fibers, 

- Preparation of a one and two-layer coating with a 

diameter of 600um at a rate of 400 m / min, 

- Preparation of a one and two-layer coating with a 

diameter of 900 um at a rate of 300 m / min, 

- Production of micromodules to 12 fibers. 

- Preparation of a module and subscriber cable with  
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wzmocnienia aramidowego.  

Głowica aplikatura mikromodułów powinna być 

wyposażona w dwa komplety narzędzi do 

nakładania dwuwarstwowych buforów na 2 oraz 

4 włókna. Materiały na pierwszą i drygą warstwę 

buforu powinny być przechowywane w 

specjalnych pojemnikach,  przed użyciem 

pojemnik powinien być poddany mieszaniu na 

specjalnym urządzeniu pomocniczym. Układ 

lamp UV powinien być wyposażony w 

automatyczny pomiar intensywności 

promieniowania UV pozwalający na ocenę 

zużycia lamp i sterowanie prędkością maszyny, 

lampy powinny być wyposażone w1 komplet 

wymiennych rur kwarcowych dla zapewnienia 

pełnej ciągłości pracy w przypadku osadzenia się 

na rurach depozytu.  

 

3. Urządzenie nawijające z odciągiem z precyzyjną 

kontrolą naciągu i układania, wyposażone w 

listwy dejonizujące, urządzenie powinno 

umożliwić nawijanie pojedynczego włókna 

światłowodowego, włókna (włókien) w osłonie 

wtórnej, mikromodułów, włókien 

światłowodowych w postaci wstążki, modułu 

kabla abonenckiego AX  z lub bez wzmocnienia 

pasemkami aramidu. Urządzenie do szpul o 

średnicy flanszy do 600mm. 

4. Moduł sterujący pozwalający na 

zaprogramowanie parametrów pracy maszyny 

takich jak szybkość, naciąg, przyspieszenie, 

opóźnienie, długość itp. oraz bieżącą analizę 

procesu i stanu urządzenia.  

Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, 
lub wskazujących na rozwiązania konkretnych firm, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane przed 30.09.2017 r. 

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z 

przedstawieniem ceny netto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Posiada uprawnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

and without amplification of aramid yarn. 

The application head for micromodules should be 

equipped with two sets of tools for applying double 

layer buffers on 2 and 4 fiber. The materials for the 

first and second layer of the  buffer should be stored 

in special containers, prior to use, the container 

should be subjected to stirring in a special ancillary 

equipment. The system UV lamps should be 

equipped with an automatic measurement of the 

intensity of UV radiation which measures the 

consumption of lamps and control the speed of the 

machine, the lamps should be equipped with w1 

exchangeable quartz tube to ensure full service 

continuity in the event of being washed up from the 

pipes deposit. 

 

3. Take up -the winding device with capstan of 

precise control of the tension with de-ionisation 

unit, the device should provide winding a single 

optical fiber, fibres encapsulated in form of a 

secondary micromodule, optical fibers in the form of 

a ribbon, a subscriber cable unit with or without 

aramid reinforcement. The device spool diameter 

flange to 600mm. 

 

4. The control unit allows for the possibility of to 

program the machine parameters such as speed, 

tension, acceleration, delay, length, etc. and current 

analysis of the process and device status. 

 

Wherever used names, marks, or pointing specific 

solutions, the Ordering party permits equivalent 

solutions. 

III. DELIVERY TIME 

The supply of the object of the inquiry must be done 

not later than 30.09.2017. 

IV. REQUIREMENTS FOR A BIDDER 

1. The submission of an inquiry form with the 

net price for the contract accomplishment. 

 

2. The Bidder has the necessary permissions to 
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3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. 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 opis przedmiotu 

zamówienia, o parametrach nie gorszych niż 

opisany w niniejszym zapytaniu którego 

dostawę oferuje wykonawca.    

3. Oferta może być wypełniona komputerowo 

lub czytelnym pismem ręcznie.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do 

tego upoważnioną. 

5. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, 

opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 

adresem Zamawiającego, oraz opisana 

„Oferta – maszyna do wytwarzania 

innowacyjnego kabla abonenckiego”. 

 

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, Poland, do dnia 

06.03.2017 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana w dniu 

06.03.2017 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

perform the contract. 

3. The Bidder has the crucial knowledge and 

experience and also the economic and 

technical potential as well as the personnel 

capable of performing the contract. 

4. The Bidder has the economic and financial 

capacity to perform the contract. 

5. The Bidder is not personally or financially 

affiliated with the Ordering Party. 

 

V. INSTRUCTIONS FOR PREPARING THE OFFER 

 

1. The offer must be submitted  on the 

attached inquiry form. 

2. The offer should include a description of the 

order, the parameters are not worse than 

described in this inquiry. 

 

3. The offer may be legibly typed or 

handwritten. 

4. The offer must be signed by the authorized 

person. 

5. The offer should be submitted in sealed 

envelope and the seal of the Bidder’s 

company, with Ordering Party address, and 

described: „The offer -  machine for 

producing innovative subscriber cables”. 

VI. PLACE AND DEADLINE FOR SUBMITTING THE 

OFFERS 

1. The offer should be sent by: mail, courier or 

delivered personally to the following 

address: FIBRAIN Sp. z o.o. O/Rogoźnica, 

Rogoźnica 312 , 36-060 Głogów Małopolski, 

Poland, until 6th March 2017 till 2.00 p. m.   

2. The offers will be evaluated on 6th March 

2017 at 3 p.m. 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 
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VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

VIII. OCENA OFERT 

a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym 

cena netto).  

 

b) 12% długość ofertowanej gwarancji (nie mniej niż 

12 miesięcy) . 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający, przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie 

prawo do wezwania do dostarczenia mu 

oryginałów dokumentów, potwierdzających 

spełnianie norm technicznych, jakościowych 

i środowiskowych; posiadanie certyfikatów, 

uprawnień, zezwoleń, koncesji,  licencji itp. 

2. Zamawiający, przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie 

prawo do wezwania do dostarczenia mu 

próbek znakowanych kabli w powłoce HDPE. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem strony internetowej 

znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl. 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela P. Marian 

Wronikowski tel. 00 48/ 17 74 09 783, e mail – 

m.wronikowski@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 30 days from the date when the offer was 

submitted officially. 

VIII. EVALUATION OF OFFERS 

a) 88% price (net price indicated in the offer). 

 

b) 12% warranty period (at least 12 months). 

 

IX. INFORMATION REGARDING THE SELECTION OF 

THE BEST OFFER 

1. The Ordering Party before selecting the best 

offer has the right to provide originals of 

documents confirming technical, quality and 

environmental standards; possession of 

certificates, permissions, concessions, licenses 

etc. 

 

2. The Ordering Party before selecting the best 

offer has the right to provide the samples of 

the printed  marks on the HDPE jacket. 

 

3. The Ordering Party does not permit for partial 

offers. 

4. The Ordering Party does not permit the 

transfer of all or a part of the contract to 

subcontractor. 

5. The Ordering Party will notify about the choice 

of the most favorable offer through the 

website located at www.fibrain.pl. 

X. ADDITIONAL INFORMATION 

In order to obtain more information contact Mr 

Marian Wronikowski tel. 0048/ 17 74 09 783, e mail 

- m.wronikowski@fibrain.pl. 

The Ordering Party reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 
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……………………………………. 

                                                                                                                                                                                              (data/date) 

              …………………………………….. 

(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail / 

supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) 

 

Dostawa i uruchomienie maszyny do wytwarzania 

innowacyjnego kabla abonenckiego w różnych 

opcjach konstrukcyjnych  

Oferta w ramach zapytania ofertowego złożona 

przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail) 

W nawiązaniu do zaproszenia, oferujemy  dostawę 

sprzętu za cenę netto: 

………………………………………………………… 

słownie…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania 

ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i 

nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 

2. Nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu za względu na powiązanie 

kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym. 

3. Oferta jest ważna 30 dni; 

4. Cena zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia;  

The supply and commissioning of a machine for 

producing innovative subscriber cables in various 

design options  

Within inquiry submitted by the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) 

With reference to invitation,  we offer the supply 

of the equipment for the given net price: 

………………………………………………………… 

say…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
 

I declare, that: 

1. I have reviewed the terms of the Inquiry and 

description of subject of the order and  have 

no comments or objections; 

2. I cannot be excluded from participation in 

the proceeding because of capital or 

personal connection with the Ordering Party; 

3. The Offer is valid 30 days; 

4. The price included all the costs of realization 

of the order. 

                                                                                                        

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

                                                                                                                            podpis dostawcy/supplier’s signature 


