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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 3.2.1/15072016/2 

 
 

Z dnia 15.07.2016 r. na dostawę sprzętu wykorzystywanego przy produkcji 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. 
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: 44510000-8, 42620000-8, 42650000-7, 42662000-4, 43133100-5 

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu wykorzystywanego przy produkcji kabli. Istnieje 
możliwość składania ofert częściowych. 
 

1) TOKARKA STOŁOWA: 
 

Serwis na terenie Polski   
Gwarancja 2 lata minimum.  
 

MAKSYMALNA ŚREDNICA TOCZENIA 360 mm 

MAKSYMALNA ŚREDNICA TOCZENIA NAD SUPORTEM 223 mm 

MAKSYMALNA ŚREDNICA TOCZENIA W WYBRANIU 
MOSTKA 

502 mm 

 
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ TOCZENIA W WYBRANIU 
MOSTKA 

210 mm 

DŁUGOŚĆ TOCZENIA W KŁACH STAŁYCH 970 mm 

SZEROKOŚĆ ŁOŻA minimum  187 mm 

WYSOKOŚĆ ŁOŻA minimum 290 mm 

KOŃCÓWKA WRZECIONA D1-4 
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PRZELOT WRZECIONA minimum 52 mm 

GNIAZDO WRZECIONA No. 5 Morse'a 

ZAKRES OBROTÓW WRZECIONA 70-2000 obr./min 

LICZBA PRĘDKOŚCI WRZECIONA 8 zakresów 

MAKSYMALNY WYMIAR NARZĘDZIA 16 mm x 16 mm 

GWINT METRYCZNY 0,4-7mm 

GWINT CALOWY 4-56 T.P.I. 

GWINT MODUŁOWY 0,2-3 M.P. 

GWINT D.P. 8-112 D.P 

MOC SILNIKA minimum 1,5 kW 

akcesoria 

UCHWYT TOKARSKI 3 
szczękowy- 200mm 
UCHWYT TOKARSKI 4 
szczękowy- 
TARCZA ZABIERAKOWA 
300mm 
PODTRZYMKA STAŁA 
PODTRZYMKA 
RUCHOMA 
REDUKCJA Morse'a 5/3 
UKŁAD CHŁODZENIA 
OŚWIETLENIE 
KOMPLET KÓŁ 
ZMIANOWYCH 
KOMPLET NOŻY 
TOKARSKICH 
KOMPLET TULEI MORSA 
1 do 5 
+ olej przekładniowy oraz 
chłodziwo. 
+ wiertła MORS 13 do 24 
+ ostrzałka do narzędzi  
+ nakiełek 

 
 

2) WIERTARKA STOŁOWA: 
   

Serwis na terenie Polski   
Gwarancja 2 lata minimum.  

MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA 25 mm 

ZAKRES OBROTÓW 500-2500 obr/min 

ZASILANIE 400 V 

WYŁADUNEK 430 mm 

UCHWYT TRZPIENIA MK2/MT2 

SKOK TRZPIENIA minimum 80 mm 
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ODSTĘP TRZPIEŃ-STÓŁ minimum 320 mm 

 ODSTĘP TRZPIEŃ-NOGA minimum 475 mm 

MOC SILNIKA Min. 750 W 

Akcesoria 

Komplet wierteł 0,2 do 13 

Imadło ślusarskie do stołu wiertarki 

Wybijak klinowy ręczny 

 
 

3) STÓŁ SPAWALNICZY O WYMIARACH MINIMUM 1200X750 Z ODCIĄGIEM: 

Odciąg dolny, szuflada na odpryski/zanieczyszczenia, wysokość  około 85 cm, stopki z 
regulacją. Stabilna konstrukcja.   
 
 

4) SPAWARKA ELEKTRYCZNA- PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY + MASKA 
SPAWALNICZA:   
 

Serwis na terenie Polski   
Gwarancja 2 lata minimum.  
 
Zasilanie 3x400V. 
Prąd spaw. w cyklu pracy (40ºC) -200A@35%. 
Zakres prądu spawania 30A/15,5V- 215A/23V. 
Podajnik 2 rolki 30mm. 
Spaw. punktowe, 2/4 takt. 
reg. wolnego końca drutu – tak. 
Ilość stopni reg. Napięcia – 10.  
Klasa izolacji obudowy/ transformatora IP21/H. 
Rolki podające w zestawie- 0,8/1,0. 
Uchwyt spawalniczy (gniazdo EURO)-  LG 250G / 3m. 
Przewód masowy-3m . 
Wąż doprowadzający gaz- 2 m. 
Przewód zasilający min 3m . 
Gniazdo zasilania podgrzewacza gazu- tak. 
Półka na butlę z gazem.  
Komplet wyposażenia do urządzenia (butla z CO2 łączniki prądowe, dysze, reduktor, spray 

do odprysków, młotek spawalniczy, trójkąty magnetyczne do spawalnictwa, zaciski 

spawalnicze, zestaw drutów 0.8 – 1.0 , fartuch, rękawice, kołnierz na szyje, kołnierze na 

buty, buty). 

 
 

5) WÓZEK NARZĘDZIOWY UR: 
 
Wózek narzędziowy metalowy o nośności minimum 250 kg,  minimum 7 szuflad, obciążenie 
szuflad min 40kg.   
 

 
Gwarancja dożywotnia na narzędzia: 
 
Zestaw wkrętaków i szczypiec izolowanych (Płaskie, philips, pozi)- 8szt w wyprasce, 
Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/2” – do 32 mm, 
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Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4” – do 13 mm, 
Zestaw bitów ¼” płaskie, philips, pozidriv, torx, imbus, 
Zestaw do demontażu i montażu łożysk Zakres średnic 26-120, zakres otworów 10-55, 
Młotek i tuleje w zestawie, 
Młotek bezodrzutowy 500g,  
Zestaw szczypiec: uniwersalne, boczne, wydłużone, wygięte,  
Klucz nastawny do rur, bez zębów, 0-46m, równoległe szczęki, 
Klucz udarowy pneumatyczny ½”, regulator 4 położeń do przodu, 580Nm, z zestawem 
nasadek udarowych 10-27mm,  
Nożyce do cięcia drutu , 
Klucz dynamometryczny 60-300Nm, certyfikat kalibracji,  
Zestaw wkrętaków, 
Zestaw imbusów 1,5-10mm, 
 
 
 

6) RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE: 
 

Gwarancja 2 lata minimum. 
Aluminiowe,  
Wysokość 8-9m, 
Wymiary platformy  0,75m x 2m, 
Podest z klapą, nośność minimum 200kg, 
Koła w obrysie platformy,  
Atestowane. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie później niż do 15 
września 2016 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. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania formularzu ze wskazaniem, 

której/których części dotyczy oferta. 
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 sprzętu wykorzystywanego przy produkcji kabli cz…..”. 



 

5 

 

 
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 28.07.2016 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 28.07.2016 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 udzielają p. Marek Sokołowski (tel: 17 7409791, 

m.sokolowski@fibrain.pl) , p. Bartosz Walat (tel: 607397253, b.walat@fibrain.pl). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) Formularz oferty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/
mailto:b.walat@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 nr 3.2.1/15072016/2  na  dostawę 
sprzętu wykorzystywanego przy produkcji 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. 
 
Część 1 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
Część 2 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
Część 3 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
Część 4 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
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Część 5 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
Część 6 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 
 

 


