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Rzeszów, 15.07.2016 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 3.2.1/15072016/1 

 
 

Z dnia 15.07.2016 r. na dostawę komory klimatycznej 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: 38296000-6, 38430000-8 

 
Przedmiotem zapytania jest komora klimatyczna o następującej specyfikacji: 
 

 Parametry klimatyczne (grzanie / chłodzenie) 

 Zakres temperatury, minimalna nie wyższa niż -60, maksymalna nie niższa niż 170 
°C 

 Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej ≤ 2 deg 

 Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej ≤ 0,5 deg 

 Średnia prędkość nagrzewania zgodnie z IEC 60068-3-5 ≥ 4 deg/min 

 Średnia prędkość schładzania zgodnie z IEC 60068-3-5 ≥ 4 deg/min 

 Jednolite warunki klimatyczne - technologia komory wstępnego nagrzewania 

 Parametry klimatyczne (wilgotność) 

 Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem 
parowym 

 Zakres temperatury minimalna nie wyższa niż 10, maksymalna nie niższa niż 95 °C 

 Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej ≤ 2 deg 

 Zakres wilgotności od nie więcej niż 10 do nie mniej niż 98 % wilg.wzgl. 

 Fluktuacja wilgotności zależnie od wartości zadanej ≤ 2,5 ± % wilg.wzgl.  

 Zakres temperatury punktu rosy od 5 do 94 °C 

 Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet 

 Oprogramowanie komunikacyjne zapewniające: 

 Graficzny zapis wartości mierzonych 

 Graficzny / liczbowy edytor programu pracy 
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 Funkcja blokowania drzwi przy pracy bez nadzoru 

 Zapis wartości mierzonych w formacie ASCII 

 Dokumentowanie przekroczenia tolerancji regulacji pracy urządzenia 

 System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym 

 4 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe aktywowane poprzez kontroler MCS 

 Programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe dla próbek 

 Kontroler z programowaniem odcinków czasowych 

 Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z 
alarmem optycznym 

 Port dostępu z zatyczką silikonową 50 mm, po lewej stronie 

 4 koła jezdne, dwa z hamulcami 

 Gniazdo 230 V na bocznym panelu z prawej strony 

 Wyświetlanie danych na kolorowym monitorze LCD 

 Wbudowany rejestrator liniowy 

 Zegar czasu rzeczywistego 

 Wnętrze ze stali nierdzewnej 

 Półka druciana ze stali nierdzewnej – 1 szt. 

 Półka ze stali nierdzewnej – 2 szt.  

 Liczba półek możliwych do zamontowania nie mniej niż 5 

 Zabezpieczenie na wypadek rozszczelnienia węży, obejmujące przewody 
doprowadzające i odprowadzające wodę do wysokości  min. 1 m 

 Czujnik temperatury Pt 100 

 Izolacja termiczna z pianki PUR 

 Bezhalogenowy czynnik chłodniczy R-404A i R-23 

 Chłodzenie przez agregat chłodniczy ze sprężaniem kaskadowym 

 Parownik typu płytkowego 

 Zasilanie 400V 3N ~50Hz 

 Moc  znamionowa min 6, max 7 kW 

 Bezpiecznik urządzenia [A] 16 

 Wymiary zewnętrzne max: S 1150mm, W 1950mm, G 950mm 

 Ogrzewanie drzwi 

 Okno wizyjne o wymiarach min: S 500m, W 280mm 

 Ogrzewanie okna wizyjnego z oświetleniem wewnętrznym LED 

 Wymiary wewnętrzne minimum: S 725, W 690mm, G 440mm 

 Pojemność wnętrza minimum 220 dm3 

 Masa pustego urządzenia max 425 kg 

 Maks. obciążenie całkowite minimum 65 kg 

 Maks. obciążenie półki minimum 25 kg 

 Wbudowany zasobnik wody o pojemności ≥ 15 dm3 

 Komunikat alarmowy w razie braku wody w zasobniku wody świeżej 

 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego  68 dB(A) 

 Gwarancja producenta min. 24 miesiące 

 Urządzenie fabrycznie nowe 

 Deklaracja zgodności CE producenta 

 Instalacja i szkolenie obsługi 

 Świadectwo sprawdzenia czujników temperatury i wilgotności. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie później niż do 15 
września 2016 roku.  
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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. 
 
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. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Dostawa komory klimatycznej”. 

 
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 27.07.2016 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 27.07.2016 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 stronach: www.fibrain.pl, www.parp.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 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. Filip Walkowicz pod numerem telefonu 17/740 97 93 oraz 

adresem email: f.walkowicz@fibrain.pl 

http://www.fibrain.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) 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 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 nr 3.2.1/15072016/1  na  dostawę komory 
klimatycznej 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 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. 
 

 
 
 
 
 

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

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 


