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Zaczernie, 08.12.2016 r. 
 

Fibrain Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
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 3.2.1/08122016/2 

 
 
Z dnia 08.12.2016 r. na dostawę Urządzenia do badania odporności kabli 
patchcordowych na rozciąganie na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do produkcji 
innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach 
wytrzymałości” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. 

 
  

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
FIBRAIN Sp. z o.o. 
Zaczernie 190 F, 
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: 38300000-8, 38410000-2, 38540000-2 
Przedmiotem zapytania jest: Urządzenia do badania odporności kabli patchcordowych na 
rozciąganie. 

Przedmiotem Zapytania jest wykonanie stanowiska do badania odporności kabla 

światłowodowego na siły rozciągające w trakcie instalacji oraz w czasie użytkowania 

(wykonanie nie obejmuje dostarczenia miernika zmian tłumienia i wydłużenia włókna) 

zgodnego z wymaganiami opisanymi w normie PN-EN 60794-1-21:2015-07 (IEC 60794-1-

21:2015) metoda E1 dla kabli o średnicach od 1 do 10 mm. 

Konstrukcja: 
- urządzenie na ramie,  
- nie kotwione do podłoża,  
- zasilanie elektryczne, 
- wymiary: długość całkowita ≤ 7300mm, szerokość ≤ 600mm, wysokość całkowita z 
zamkniętą osłoną ≤ 1400mm, przy otwartej osłonie ≤ 2000mm, 
- przestrzeń robocza na wysokości od 950 do 1250mm od podłoża, 
- mocowanie osi kół na wysokości 1100±50mm od podłoża, 
- nastawa początkowa odległości kół w sposób ciągły do 3000 do 6500mm, lub dyskretny co 
500mm od 3000 do 6500mm włącznie, 
- minimalna zmiana położenia kół w trakcie testu w ustawieniu skrajnym (6500) to 500mm, w 
pozostałych 750mm, 
- ilość kół: od strony nieruchomej 11szt. obrotowych, od strony siłomierza 10 obrotowych + 2 
koła stałe, 
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- koła stałe umieszczone po zewnętrznej stronie podpór osi,  
- średnica opasania kół 200mm, 
- szerokość wewnętrzna wieńca kół obrotowych 12mm w kształcie U, 
- szerokość wewnętrzna wieńca kół stałych 62mm, 
- wysokość wieńca 15mm, 
- siłomierz 10kN z dopuszczalnym przeciążeniem maksymalnym ≥ 15% (np. AXIS FB10k), 
- siła maksymalna: ze względów bezpieczeństwa elementy konstrukcyjne powinny zapewnić 
przeniesienia siły maksymalnej (10kN) nawet przy zazbrojeniu na jedno koło zwrotne (czyli 
kabel na  koło stałe - koło zwrotne - koło stałe), 
- przesuwne lub montowalne rolki podtrzymujące kabel (co najmniej w położeniu górnym) w 
stanie luźnym w ilości 7szt., 
- poniżej przestrzeni roboczej pełna zabudowa ramy w postaci szafek z zachowaniem 
odstępu od podłoża 200±20mm, z co najmniej 1 półką demontowalną, drzwiczki metalowe z 
zamkiem o szerokości 500±100mm,  
- osłona bezpieczeństwa, 
- zakładany czas życia urządzenia - 10 lat, przy minimum 10 testów tygodniowo, 
 
Sterowanie: 
- panel sterujący - zadawanie: pozycji startowej kół przesuwnych, czasu badania, siły 
docelowej, prędkości rozsuwania kół; odczyt siły aktualnej, zmiany położenia kół, zadany 
czas badania, aktualny czas badania, numer pomiaru, 
- przyciski panelu: ruch lewo / prawo, start manualny, automatyczne rozciągnięcie do 
zadanej siły, utrzymanie siły przez zadany czas, powrót do miejsca startowego, 
- pozycja kół: w każdym momencie testu musi być znana, należy jednak uniknąć sytuacji w 
której po włączeniu zasilania zostanie uruchomiony przesuw kół do pozycji skrajnej w celu 
określenia położenia, procedura taka powinna być możliwa jedynie w przypadku ręcznego 
wywołania kalibracji położenia, natomiast w normalnej pracy sterownik powinien pamiętać 
aktualne położenie kół z przed odłączenia zasilania, 
- interface - możliwość sterowania maszyną poprzez sieć LAN metodą pulpitu zdalnego (np. 
VNC-Viewer / Server lub TeamViewer),  
- zapis pliku testu (auto numerator lub na podstawie data+godzina) zawierającego datę, czas 
startu, pozycję kół, nastawy, a następnie próbkowane co 1s: czas od startu, siłę, zmianę 
pozycji kół 
- ilość rekordów zapisu w jednym badaniu ≥ 10000, 
- ilość zapisów badań > 5000, 
- zapis pomiarów w formacie txt, (możliwość otwarcia pliku zapisu w dowolnym arkuszu 
kalkulacyjnym), 
- zadawanie pozycji startowej w sposób ciągły z panelu aplikacji zadając odległość pomiędzy 
osiami kół oraz ręcznie za pomocą przycisków rozjazdu/zjazdu osi i programowego przycisku 
sankcjonującego daną odległość jako startową do testu, lub przy modelu dyskretnym 
poprzez podanie odległości, 
- zakres prędkości rozsuwania osi kół: od 1 do 10mm/s z regulacją 0,1 mm/s (w trakcie 
badania np. po osiągnięciu 75% zadanej siły - prędkość powinna spaść do połowy, w 
programie powinna być możliwość regulacji lub wyłączenia  tego mechanizmu) , 

- praca w trybie automatycznym obejmującym co najmniej: (1) najazd do siły F1, utrzymanie 
siły F1 przez czas t1, powrót do pozycji startowej, pauza przez czas tpauz, najazd do siły F2, 
utrzymanie siły F2, powrót do pozycji startowej, pauza przez czas tpauz; (2) najazd do n 
kolejnych sił z zapisem czasu i wartości przy n ≥ 100.  
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie później niż do 
10.03.2017 roku.  
 
 
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. Profil jego działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans. 
6. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
7. Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z  Zamawiającym. 

 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. 
2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
3. 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 o jej 
umocowaniu prawnym.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. kartę 

katalogową, kartę produktu,  itp.). 
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Dostawa urządzenia do badania odporności kabli patchcordowych na 
rozciąganie”. 

 
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 16.12.2016 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 16.12.2016 r. o godz. 13.00.  
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 stronach: www.fibrain.pl, 

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

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 
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VII. OCENA OFERT 
 
a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia).  
 
cena minimalna  
-------------------- x 88 (waga kryterium cena)  
cena oferty  
 
b) 12% długość oferowanej gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy)  
 
Gwarancja oferty – gwarancja minimalna  
----------------------------------------------------------------- x 12 (waga kryterium gwarancji)  
 
Gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna  
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów za wykonanie każdej z  
części zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl. 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Michał Dłubek pod numerem telefonu 605 397 222 oraz 

adresem email: m.dłubek@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) Formularz oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/
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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 190 F, 
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 z dnia 08.12.2016 r. na Dostawę urządzenia do 
badania odporności kabli patchcordowych na rozciąganie na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do 
produkcji innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach 
wytrzymałości” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w za cenę netto....................................zł + .......% 
podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
Gwarancja:………………………… 
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
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; 
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 30 dni od dnia złożenia 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 


