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Rzeszów, 17.06.2016 r. 
 

Fibrain Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: fibrain@fibrain.pl  
……….…………………………….  

Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/17062016/I 

 
 

Z dnia 17.06.2016 r. na dostawę Przewijarki do kabli 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. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 45000000-7 
  
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa Przewijarki do kabli 

spełniającej następujące kryteria: 
 
Zakres przewijanych kabli  - średnica od 3mm do 20mm (typowo ok. 8-10mm) 
Bębny kablowe  - średnica tarczy: od 600mm do1600mm 

- szerokość bębna: od 400mm do 1300mm 
Masa bębna z kablem:  - max 3000kg 
Szybkość przewijania  - przewijarka musi zapewnić możliwość przewijania w prędkości     

od 0 do 100 m/min 
Wysokość robocza   - 1000mm (+/- 5%) 
 
W standardowym wyposażeniu przewijarki powinny się znaleźć: 
 
Urządzenie zdawcze -  napędzane z możliwością pracy w obydwu kierunkach z układem 
prowadzenia kabla, w pełni zautomatyzowane, z kompletem kłów i kołków zabierakowych dla 
3 typów bębnów.                            
 
Nawijarka – napędzane z możliwością pracy w obydwu kierunkach, z precyzyjnym 
układaczem gwarantujący ułożenie zwój przy zwoju z płynną regulacją skoku układania, w 
pełni zautomatyzowane,  z kompletem kłów i kołków zabierakowych dla 3 typów bębnów 
 
Kompensator – urządzenie kompensujące z akumulatorem o pojemności min 8mb kabla z 
płynną regulacją naciągu na kablu od  500cN (0,5kG)  do 30.000cN (30kG), kółka 
kompensatora/akumulatora o średnicy min. 450mm. 
 
Licznik długości - legalizowany licznik pomiaru długości typu gąsiennicowego. 
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Sterowanie - panel sterujący dotykowy z preselekcją długości przewijania ze wskazaniami 
długości całkowitej, długości preselekcji  i siły naciągu, czasu pracy, przybliżonego czasu 
pozostałego do końca przewijania. Przewijanie do zadanej długości i zatrzymanie linii. 
Układy sterowania oparte na SIMATIC 7. 
 
Przewijarka powinna mieć możliwość wstawienia dodatkowego wyposażenia jak jetprintera i 
podłączenia do encodera oraz detektora zgrubień.  
 
Dostawa powinna obejmować uruchomienie i przeszkolenie pracowników.  
Urządzenie powinno być wyposażone w wymagane bariery ochronne. 
Okres gwarancji: min 24 miesiące 
Dostępność serwisu, części zamiennych w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia oraz 
gwarancja zdalnej możliwości usuwania awarii. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.09.2016 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. 
 
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 dostawę Przewijarki”. 

 
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 27.06.2016 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 27.06.2016 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 oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.  
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VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl, mailowo lub telefonicznie.  
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Marian Wronikowski pod numerem telefonu 607 397 763 

oraz adresem email: m.wronikowski@fibrain.pl 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 

 

 

 

 

 

http://www.fibrain.pl/
mailto:m.wronikowski@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. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
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 3.2.1/17062016/I na dostawę Przewijarki do 
kabli 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. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: dostawę Przewijarki do kabli 
 
za cenę netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  

(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
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. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w 

zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 
5. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty; 
6. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
7. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem. 
 
Załącznikiem do niniejszej oferty jest specyfikacja przedmiotu oferty. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


