
 

  
Rzeszów, 28.12.2015 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 28/12/15/3.2.1 

Inquiry No. 28/12/15/3.2.1 

 

Dostawa Maszyn produkcyjnych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kabli 

światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości”, w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

The supply of Production machines for „The implementation into production innovative fiber optic cables  

with smaller diameters and higher performance resistance” project, Smart Growth Operational Programme 

2014-2020, co-financed by the European Union Funds. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 

ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów,  POLSKA 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 38000000-5  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

A) Maszyna do produkcji powłoki kabli 

światłowodowych 

Specjalizowana linia do wytłaczania powłok na 

kablach światłowodowych w szerokim zakresie 

produktowym, w zakresie średnic od 4,0 do 24,0 

mm,  kabli okrągłych, płaskich, kabli ze skręcanymi 

ośrodkami, kabli z/bez wzmocnień materiałami 

włóknistymi w tym włóknem szklanym oraz 

aramidowym w szerokim zakresie gęstości liniowej 

do 600tex, konfekcjonowanych na cewkach o 

średnicy wewnętrznej 94mm, kabli z/bez elementów 

konstrukcyjnych z dodatkami wodnoblokującymi.  

Wytłaczarka powłoki powinna umożliwiać 

I. ORDERING PARTY 

 

P.H. ELMAT sp. z o.o.  

ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów,  POLAND 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

 

II. ORDER SPECIFICATION 

Common procurement vocabulary: 38000000-5  

1. The subject of the order is the supply of: 

 

A) Sheathing machine for Optical Fiber Cables 

 

Specialized line for the extrusion coating on the 

fiber optic cables in a wide range of products in the 

4.0 to 24.00 mm diameter field, round, flat, 

stranding center cables, cables with/without fibrous 

reinforcements including glass and aramid fiber in a 

wide range of linear density up to 600tex, 

assembled on the coils with an inside 94 mm 

diameter, cables with/without water blocking 

construction elements. 

The extrusion coating should enable processing all 



 

  
przetwórstwo wszystkich typów polietylenu w tym 

wysokiej gęstości (HDPE) oraz materiałów 

bezhalogenowych (LSOH) i powinna umożliwiać 

szybką zmianę minimum dwu kolorów. Maszyna 

powinna być wyposażona w adekwatny do wielkości 

wytłaczarki układ suszenia tworzyw. Urządzenia 

zdawcze i odbiorcze linii o wielkości do 2000mm 

powinny posiadać kompensatory naciągu z płynną 

regulacją siły naciągu. Linia powinna być 

wyposażona w efektywny układ stabilizacji naciągu 

na całej długości kabla realizowany przy pomocy 

odpowiednich odciągów, a w szczególności w 

miejscu nakładania oplotu wzmacniającego. Linia 

powinna umożliwiać nakładanie na ośrodek kabla 

heliakalnego obwoju wzmacniającego w układzie co 

najmniej krzyżowym i posiadać minimum 24 

elementy zdawcze. Linia powinna mieć możliwość 

wzdłużnego układania wzmocnienia. Nie dopuszcza 

się aby materiał wzmocnienia przywierał do powłoki. 

linia powinna być wyposażona co najmniej w 

urządzenie antyadhezyjne.  Urządzenia odbiorcze 

linii (nawijające gotowy produkt) powinny być tak 

skonfigurowane aby umożliwiały ciągłą pracę linii 

bez konieczności zatrzymywania jej po osiągnieciu 

długości odcinka fabrykacyjnego. Urządzenie 

odbiorcze powinno być przystosowane zarówno do 

nawijania delikatnych produktów o średnicy 4,0mm 

jak i 24,0mm na bębny sklejkowe, plastikowe i 

drewniane.  

Urządzenie powinno zawierać wydajny, własny 

system chłodzenia wody. 

Linia powinna umożliwiać trwałe znakowanie 

produktów z powłokami polietylenowymi i 

bezhalogenowymi. Dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń znakujących wykorzystujących metodę 

wprasowywania na gorąco oraz metodę 

atramentową.  

Maszyna powinna być wyposażona w bezdotykowe 

układy laserowe do kontroli średnicy, detekcji 

defektów punktowych i licznik długości.  Powinna 

posiadać zaawansowany system ciągłego 

monitorowania i zapamiętywania parametrów 

procesu technologicznego oraz funkcje oceny 

statystycznej zdolności procesu. System sterowania 

types of polyethylene including high density (HDPE) 

and materials Halogen-free (LSOH) and should 

enable quick replacement of minimum two colors. 

The machine should be equipped  with a plastic 

drying system, appropriate to the size of extrusion. 

The unit of output and receiving sizes up to 2000mm 

should have tension compensators with a fluent 

tension force regulation. The line should be 

equipped with effective tension stabilization system 

along the entire length of the cable, implemented 

with the use of appropriate extractors, in particular 

in place of setting the reinforcement coat. The line 

should enable the application to the cable core a 

helical  reinforcement at least double in cross way 

and have at least 24 output elements. The line 

should have the possibility of placing a longitudinal  

reinforcement. It is not allowed to reinforcement 

material adhere to the coating. Line should be 

equipped  with at least in with the unit preventing 

adhesion of the core of cable to the jacket. The 

receiving unit (winding the finished product) should 

be configured in the way that provides continuous 

operation of the line without necessity of machine 

retention after achievement of fabrication length. 

The receiving unit should be adapted to winding soft 

products of  4.00 mm and  24.00 mm diameter on 

plywood, plastic and wooden drums. 

 

 

The unit should be equipped with its own efficient, 

close water cooling system. 

 

The line should enable permanent marking of  

products with polyethylene and Halogen-free coats. 

It is acceptable to make use marking units which use 

the met tape hot printing and the ink method.  

 

 

The machine should be equipped with non-contact 

laser systems to diameter control, detection of point 

defects and length counter. The machine should also 

have advanced system of permanent monitoring, 

memorizing of technological process parameters and  

function  of statistics evaluation of process 

capability. The control system should enable 



 

  
linią powinien umożliwiać tworzenie i późniejszy 

dostęp do recept technologicznych z różnych 

poziomów zarządzania. Dostęp do sterowania linią 

powinien być zrealizowany na bazie monitora 

dotykowego.  

Wysokość osi linii powinna wynosić 1000mm.  

Szybkość urządzeń linii technologicznej powinna 

umożliwiać produkcję do 160m/min (prędkość zależy 

od rodzaju wyrobu).  

 

Nie dopuszcza się wzrostu tłumienności włókien 

światłowodowych w gotowym kablu większych niż 

0,02dB/km w porównaniu z wartościami 

wejściowymi włókien w ośrodku kabla.  

 

Oferta powinna uwzględniać nadzór nad montażem 

mechanicznym, sprawdzenie montażu kabli oraz 

uruchomienie linii oraz testy odbiorcze dla minimum 

3 produktów. 

 

B) Maszyna do produkcji wkładek 

 

Specjalizowana wysokiej wydajności linia do 

wytłaczania wkładek - biernych elementów 

konstrukcyjnych kabli światłowodowych - w zakresie 

średnic od  1,0 mm - 4,0 mm, pełnych, wypełnianych 

z jednym włóknem światłowodowym do 0,6 mm, 

wypełnianych żelem tiksotropowym, wykonanych z 

politereftalanu butylu PBT, polietylenu PE oraz 

polipropylenu PP. 

Wytłaczarka powinna umożliwiać przetwórstwo 

polietylenu wszystkich rodzajów od niskiej (LDPE) do 

wysokiej gęstości (HDPE) i powinna umożliwiać 

szybką zmianę min dwu kolorów. Wytłaczarka 

powinna być wyposażona w układ suszenia tworzyw. 

 

Układ podawania żelu tiksotropowego powinien być 

tak skonfigurowany aby umożliwić zasilanie go z  

typowych kontenerów stalowych (1000 l).   

 

Urządzenia zdawcze i odbiorcze linii powinny 

posiadać kompensatory naciągu z płynną regulacją 

siły naciągu. Urządzenia odbiorcze linii (nawijające 

gotowy produkt) powinny być tak skonfigurowane 

aby umożliwiały ciągłą pracę linii bez konieczności 

creation and further access to the production 

recipes from the different levels of management. 

The access to the  line controlling should be 

provided by touch screen. 

 

The height of the line axis should be 1000 mm. 

The speed of technical line devices should enable 

production up to 160 m/min (speed depends on the 

type of product). 

 

The growth of fiber optics attenuation more than 

0,02dB/km in ready products comparing to the fiber 

input values in the core of a cable, is not allowed. 

 

 

The offer should considered the supervison on the 

mechanical installation, checking cables installation 

and machine start-up and tests for minimum 3 

products. 

 

B) Machine for the extrusion of fillers 

Specialized high quality machine  to  extrusion of 

fillers  - passive construction elements of fiber optic 

cables in a range of diameters from 1.0 mm up to 4.0 

mm full, filled with one optic fiber up to 0.6 mm, 

filled by thixotropic gel, PBT polyethylene PE and 

polypropylene PP. 

 

The extrusion machine should enable processing of 

all types of polyethylene from low (LDPE) to high 

(HDPE) density and should provide quick 

replacement of minimum two colors. Machine 

should be also equipped with plastic drying system. 

 

The thixotropic gel supply system should be 

configured in the way that enable its supply  from 

typical steel containers (1000 l). 

 

The unit of output and receiving should have tension 

compensators with fluent tension force regulation. 

The receiving unit (winding the finished product) 

should be configured in the way that provide 

continuous operation of the line without necessity of 



 

  
zatrzymywania jej po osiągnieciu długości odcinka 

fabrykacyjnego i powinno być przystosowane do 

nawijania wkładek na bębny sklejkowe, plastikowe i 

drewniane o wymiarach do 1000mm. 

Urządzenie powinno zawierać wydajny, własny 

system chłodzenia wody. 

Linia powinna być wyposażona w laserowy system 

pomiaru średnicy, detektor defektów punktowych, 

kontrolę naciągu. Powinna  system ciągłego 

monitorowania i zapamiętywania parametrów 

procesu technologicznego oraz funkcje oceny 

statystycznej zdolności procesu. System sterowania 

linią powinien umożliwiać tworzenie i późniejszy 

dostęp do recept technologicznych z różnych 

poziomów zarządzania. Dostęp do sterowania linią 

powinien być zrealizowany na bazie monitora 

dotykowego. 

Wysokość osi linii powinna wynosić 1000mm.  

Szybkość liniowa urządzeń linii technologicznej 

powinna umożliwiać produkcję do 1000m/min 

(prędkość zależy od rodzaju wyrobu).  

Oferta powinna uwzględniać nadzór nad montażem 

mechanicznym, sprawdzenie montażu kabli oraz 

uruchomienie linii oraz testy odbiorcze min dla 2 

produktów. 

 

C) Maszyna do produkcji ośrodka kabla 

Linia do skręcania ośrodków kabli światłowodowych 

metodą S-Z do 24 elementów o średnicy luźnej tuby 

z PBT lub pojedynczego kabla simplex od 1,4mm do  

3,60 mm na centralnym elemencie 

wytrzymałościowym o średnicy w zakresie 1,0 - 6,0 

mm. Urządzenie zdawcze elementu centralnego 

powinno umożliwiać użycie szpul do 2000 mm oraz 

powinno posiadać regulowany kompensator 

naciągu. Urządzenia zdawcze tub powinny być 

wyposażone w regulowane kompensatory naciągu. 

Załadunek szpul do urządzeń powinien odbywać się z 

poziomu 0.  Skręcarka S-Z powinna posiadać płynną 

regulację skoku skrętu w szerokim zakresie od 50mm 

do 400mm. Linia powinna być wyposażona w 

owijadło krzyżowe z precyzyjną kontrolą i regulacją 

siły naciągu w szerokim zakresie i długości skoku 

skrętu nitek oplotu wykonanych z poliestru lub 

aramidu . Nitki oplotu nie mogą powodować 

machine retention after achievement of fabrication 

length  and  should be adapted to wind fillers on 

plywood, plastic and wooden drums sizes up to 

1000mm. 

 

The unit should be equipped with its own efficient, 

close water cooling system. 

 

The line should be equipped with laser systems to 

diameter control, detection of point defects and 

tension control.  It should have advanced system of 

permanent monitoring, memorizing of technological 

process parameters and  function of statistics 

evaluation of process capability. The control system 

should enable creation and further access to the 

products recipes  from the different levels of 

management. The access to the  line controlling 

should be provided by a  touch screen. 

The height of the line axis should be 1000 mm. 

The speed of technical line devices should enable 

production up to 160 m/min (speed depends on the 

type of product). 

The offer should  include the supervision of the 

mechanical installation , checking cables installation 

and machine start-up and tests for minimum 2 

products. 

 

C) Optical fiber cable core stranding machine 

The line to strand cable core of fiber optics SZ 

method up to 24 elements in loose tube diameter 

with PBT or single cable simplex 1.40 mm to 3.60 

mm on central element in diameter in a range of 1.0 

mm to  6.0 mm. 

The central element output unit should enable using 

reels up to 2000 mm and have adjustable tension 

compensator. The tube output unit should be 

equipped with adjustable tension compensators, 

fastening of the reels to the unit should be taken on 

level 0. 

The stranding line SZ should be equipped with the 

regulation of lay length of the strand in a wide range 

from 50 mm to 400 mm. The line should  have a 

cross binder with precise control of tension force 

regulation in a wide range and lay length of binding 



 

  
zgniatania tub cienkościennych o grubości ścianki 

0,25mm. Linia powinna być wyposażona w 

urządzenie do wzdłużnego nakładania na skręcony 

ośrodek kabla taśmy wodnoblokujacej oraz owijadła 

taśmy. Wszystkie zastosowane w linii owijadła 

powinny mieć możliwość zastosowania materiałów 

oplotowych z/ bez środków wodnoblokujących 

konfekcjonowanych na cewkach o średnicy 127mm.  

Urządzenie odbiorcze powinno umożliwić 

zastosowanie wszystkich rodzajów szpul o wielkości 

do 2000mm.  

Szybkość liniowa urządzeń linii powinna umożliwić 

produkcję wybranych produktów z szybkością do 

160m/min.  Linia powinna być wyposażona w system 

kontroli naciągu, system ciągłego monitorowania i 

zapamiętywania parametrów procesu 

technologicznego oraz funkcje oceny statystycznej 

zdolności procesu. System sterowania linią powinien 

umożliwiać tworzenie i późniejszy dostęp do recept 

technologicznych z różnych poziomów zarządzania. 

Dostęp do sterowania linią powinien być 

zrealizowany na bazie monitora dotykowego. 

 

Nie dopuszcza się wzrostu tłumienności włókien 

światłowodowych w gotowym produkcie większych 

niż 0,01dB/km w porównaniu z wartościami 

wejściowymi włókien w tubach światłowodowych.  

Wysokość osi linii powinna wynosić 1000mm. 

Oferta powinna uwzględniać nadzór nad montażem 

mechanicznym, sprawdzenie montażu kabli oraz 

uruchomienie linii oraz testy odbiorcze min dla 2 

produktów. 

D) Maszyna do produkcji kabli dostępowych typu 

drop 

 Specjalizowana linia do wytłaczania powłok na 

kablach światłowodowych w szerokim zakresie 

produktowym, w zakresie średnic minimum od  2,0 - 

8,0 mm,  kabli okrągłych, płaskich, kabli ze ścisłymi 

pokryciami wtórnymi, kabli z luźnymi pokryciami 

wtórnymi w tym z centralną tubą do 24 włókien 

światłowodowych, kabli duplexowych w tym typu 

ZIP, kabli z i bez wzmocnień materiałami włóknistymi 

w tym włóknem aramidowym w szerokim zakresie 

yarns made of polyester or aramid. Binding yarn 

cannot cause crushing thin-walled tubes with a wall 

thickness of 0.25mm. The line should be equipped 

with a device for longitudinal applying on stranded 

core a  water blocking tape and a single binder for 

tape fixing. Each binder used  in the line should have 

possibility of appliying of sheath materials 

with/without water blocking resources assembled 

on the coils in the 127 mm diameter. 

 

The output unit should enable using all kinds of reels 

up to 2000 mm. 

 

The speed of technical line devices should enable 

production of selected products up to 160 m/min. 

The line should be equipped in tension control 

system, system of permanent monitoring, 

memorizing of technological process parameters and  

function  of statistics evaluation of process 

capability. The control system should enable 

creation and further access to the product recipes 

from the different levels of management. The access 

to the  line controlling should be provided by a touch 

screen. 

 

The growth of fiber optics attenuation more than 

0.01dB/km in ready products comparing to the fiber 

imput values in the fiber optic tubes is not allowed. 

Height of the line axis should be 1000 mm. 

 

The offer should include the supervision of the 

mechanical installation, checking cables installation 

and machine start-up and tests for minimum 2 

products. 

 

D) Extrusion machine for Drop Optical Fiber Cables 

Specialized line for the extrusion coating on the fiber 

optic cables in a wide range of products in the 2.0 to 

8.00 mm diameter field, round, flat, with secondary 

tight coatings, cables with secondary loose coatings  

including central tube up to 24 optic fibers, duplex 

cables including ZIP type with /without fibrous 

reinforcements including aramid fiber in a wide 

range of linear density up to 600tex, assembled on 

the coils with an inside diameter 94 mm, cables 



 

  
gęstości liniowej od 600dtex konfekcjonowanych na 

cewkach o średnicy wewnętrznej 94mm, kabli z 

elementami konstrukcyjnymi z dodatkami 

wodnoblokującymi i bez, kabli z min 2 peryferyjnymi 

sztywnymi wzmocnieniami  umieszczonymi w 

powłoce i  konfekcjonowanymi na szpulach w 

zakresie 450mm-1200mm.  

Wytłaczarka powłoki powinna umożliwiać 

przetwórstwo polietylenu w tym wysokiej gęstości 

(HDPE) oraz materiałów bezhalogenowych (LSOH) i 

powinna umożliwiać szybką zmianę min dwu 

kolorów. Wytłaczarka powinna być wyposażona w 

adekwatny do wielkości wytłaczarki układ suszenia 

tworzyw. Urządzenia zdawcze i odbiorcze linii 

powinny posiadać kompensatory naciągu z płynną 

regulacją siły naciągu. Urządzenia odbiorcze linii 

(nawijające gotowy produkt) powinny być tak 

skonfigurowane aby umożliwiały ciągłą pracę linii 

bez konieczności zatrzymywania jej po osiągnieciu 

długości odcinka fabrykacyjnego i powinno być 

przystosowane  do nawijania delikatnych produktów 

o średnicy 2,0mm jak i 8,0mm na bębny sklejkowe, 

plastikowe i drewniane o wymiarach do 1000mm. 

Urządzenie powinno zawierać wydajny, własny 

system chłodzenia wody. 

 

Linia powinna umożliwiać jednakowe trwałe 

znakowanie produktów z powłokami 

polietylenowymi i bezhalogenowymi. 

Linia powinna być wyposażona w system kontroli 

średnicy, detektor defektów punktowych, kontrolę 

naciągu, system ciągłego monitorowania i 

zapamiętywania parametrów procesu 

technologicznego oraz funkcje oceny statystycznej 

zdolności procesu. System sterowania linią powinien 

umożliwiać tworzenie i późniejszy dostęp do recept 

technologicznych z różnych poziomów zarządzania. 

Dostęp do sterowania linią powinien być 

zrealizowany na bazie monitora dotykowego. 

Wysokość osi linii powinna wynosić 1000mm.  

 

Szybkość liniowa urządzeń linii technologicznej 

powinna umożliwiać produkcję do 300m/min 

(prędkość zależy od rodzaju wyrobu).  

with/without water blocking construction elements. 

Cables with  at least 2 peripheral rigid 

reinforcements positioned inside a coat and 

assembled on the coils in a range of 450mm-

1200mm. 

 

 

 

The extrusion coating should enable processing all 

types polyethylene including high density (HDPE) 

and materials Halogen-free (LSOH) and should 

provide quick replacement of minimum two colors. 

The machine should be equipped with a plastic 

drying system which is appropriate to the size of 

extrusion. The unit of output and receiving should 

have tension compensators with fluent tension force 

regulation.  The receiving unit (winding the finished 

product) should be configured in the way that 

provides continuous operation of the line without 

necessity of machine retention after achievement of 

fabrication length and should be adapted to wind 

soft products in 2.00 mm to 8.00 mm diameter on 

plywood, plastic and wooden drums up to 1000 mm. 

The unit should be equipped with its own efficient, 

close water cooling system. 

 
The ine should enable the same permanent marking 

polyethylene and Halogen-free coat products. 

The line should be equipped with systems to 

diameter control, detection of point defects and 

tension control. It should also have a system of 

permanent monitoring, memorizing of technological 

process parameters and  function  of statistics 

evaluation of process capability. The control system 

should enable creation and further access to the 

product recipes from the different levels of 

management. The access to control the line should 

be provided by a touch screen. 

The height of the line axis should be 1000 mm. 

 

 

The speed of technical line devices should enable 

production up to 300 m/min (speed depends on the 

type of product). 

 



 

  
Nie dopuszcza się wzrostu tłumienności włókien 

światłowodowych w gotowym kablu większych niż 

0,02dB/km w porównaniu z wartościami 

wejściowymi włókien w ośrodku kabla.  

Oferta powinna uwzględniać nadzór nad montażem 

mechanicznym, sprawdzenie montażu kabli oraz 

uruchomienie linii oraz testy odbiorcze min dla 3 

produktów w tym kabla typu ZIP oraz DCY. 

1. Specyfikacja zamówienia:  

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Montaż i 

uruchomienie linii ma odbywać się pod nadzorem i 

przy udziale specjalistów dostawcy linii. 

Odbiór techniczny linii będzie polegał na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych i 

sprawdzeniu jakości wytwarzanych wybranych 

wyrobów.  

2. Gwarancja na możliwe uszkodzenia 

mechaniczne i oprogramowania powstałe 

podczas użytkowania urządzenia zgodnie z 

zaleceniami producenta, nie z winy 

użytkownika minimum 18 miesięcy. 

3. 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. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przedmiotu zamówienia ma być 

wykonana do 31.05.2017 r. 

The growth of fiber optics attenuation more than 

0,02dB/km in ready products comparing to the fiber 

imput values in the core of the cable is not allowed. 

The offer should include the supervison of the 

mechanical installation , checking cables installation 

and machine start-up and tests for minimum 3 

products, including cables ZIP and DCY. 

 

 

2. Order specification: 

 

The equipment must be brand new. The assembly 

and the line run should proceed under the 

supervision and cooperation with specialists. 

 

The commissioning of the extrusion line will consist 

of  viability tests  and the quality control of the 

selected items. 

 

3. Min. 18 months warranty  for possible 

mechanical and software failures arising 

during machine operation according to the 

manufacturer procedures, not caused by a 

user. 

 

4. 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. 

5. The Ordering Party does not permit for 

partial offers. 

6. The Ordering Party does not permit the 

transfer of all or a part of the contract to 

subcontractor. 

 

III. DELIVERY TIME 

The supply of the object of the inquiry must be done 

until 31.05.2017. 

 



 

  
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. 

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 – maszyny produkcyjne” 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za 

pośrednictwem: poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na  adres: 

P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Jasionka, 

IV. REQUIREMENTS FOR A BIDDER 

1. The submission of an inquiry form with the 

net price for the contract realization. 

2. The Bidder has the necessary permissions to 

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 - Production 

machines” 

VI. PLACE AND DEADLINE FOR SUBMITTING THE 

OFFERS 

 

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

delivered personally to the following 

address: P.H. "ELMAT" Sp. Z o.o. O/Jasionka, 

Jasionka 955, 36-002 Jasionka, Poland, until 



 

  
Jasionka 955, 36-002 Jasionka, Poland, 

do dnia 11.01.2016 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

11.01.2016 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 60 dni od dnia złożenia oferty. 

 

 

VIII. OCENA OFERT 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na 

formularzu ofertowym cena netto). 

O wyborze oferty decydowała będzie 

najkorzystniejsza cena. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem 

www.elmat.pl oraz pocztą elektroniczną. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela P. Marian 

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

m.wronikowski@elmat.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

11.01.2016 till 2.00. p. m.   

2. The offers will be evaluated on 11.01.2016 

at 3 p.m. 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 

 

 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 60 days from the date when the offer was 

submitted officially. 

 

VIII. EVALUATION OF OFFERS 

 

The selection criteria: 100% price (net price 

indicated on the offer). 

The best price will determine the selection of the 

offer.  

 

IX. INFORMATION REGARDING THE SELECTION OF 

THE BEST OFFER 

 

The Ordering Party will notify about the choice of 

the most favorable offer through the website 

located at www.elmat.pl and via e-mail. 

 

 

IX. ADDITIONAL INFORMATION 

 

In order to obtain more information contact Mr 

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

m.wronikowski@elmat.pl. 

The Ordering Party  reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
                                                                                                                                                                                              (data/date) 

              …………………………………….. 



 

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

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

 

Oferta na dostawę Maszyn produkcyjnych 

 

W ramach zapytania ofertowego złożona przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na 

dostawę Maszyn produkcyjnych, oferujemy  dostawę 

sprzętu zgodnego z zapytaniem ofertowym 

28/12/15/3.2.1 za cenę: 

………………………………………………………… 

słownie…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

W załączniku opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Oferta jest ważna 60 dni. 

 

 

The offer for supply of Production machines 

 

Within inquiry submitted by the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

With reference to invitation to submit offers for 

the supply of Production machines,  we offer the 

supply of the equipment compiling with inquiry 

28/12/15/3.2.1 for the given price: 

………………………………………………………… 

say…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

A description of the subject of inquiry is included 

in the attachment 

 

The offer is valid 60 days. 

 

 

                                                                                                                          

 

 

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

                                                                                                                            podpis dostawcy/supplier’s signature 


