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Rzeszów, 18.07.2016 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 3.2.1/18072016 

 
 

Z dnia 18.07.2016 r. na dostawę urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznej 
FRP i włókien wzmacniających z wyposażeniem 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 dostawa urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznej 
FRP i włókien wzmacniających z wyposażeniem o następujących parametrach: 

1. Rama obciążeniowa urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznej 

 zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie min. 20 kN 

 konstrukcja ramy wytrzymałościowej składająca się z 2 kolumn prowadzących oraz 2 

wrzecion napędowych (kulowo-tocznych), gwarantujących bezluzowe prowadzenie i 

napęd trawersy 

 wymiary przestrzeni roboczej bez oprzyrządowania: W > 1000 mm, S > 430 mm 

 zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia 

do 20 kN przynajmniej od  0,0005 do 500 mm/min 

 rozdzielczość drogi belki pomiarowej co najmniej 0,02 µm 

 dokładność ustawiania prędkości co najmniej 0,05 % wartości ustawionej dla całego 

spektrum prędkości badawczych 

 częstotliwość pętli sterowania napędu co najmniej 1000 Hz 

 bezszczotkowy silnik prądu zmiennego. 

 

2. Cyfrowa elektronika sterująco – pomiarowa 

 podstawowe kanały pomiarowe: droga, czas, siła 
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 możliwość rozbudowy o przynajmniej 4 dodatkowe tory pomiarowe umożliwiające 

podłączenie dodatkowych czujników analogowych (indukcyjnych i tensometrycznych) 

oraz cyfrowych 

 wolny kanał zgodny ze specyfikacją PCI Express do zainstalowania wielokanałowych 

kart wejścia / wyjścia z możliwością sterowania maszyną w sprzężeniu zwrotnym 

 funkcja sterowania i pozycjonowania w czasie rzeczywistym kanałem badawczym 

skorygowanym o krzywą korekcyjną 

 regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym 

obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów; możliwość wyboru 

sposobu aktywowania w sposób ręczny oraz automatycznie przez oprogramowanie 

badawcze 

 częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych min. 

300 kHz 

 pomiar siły do przynajmniej 160% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń i 

zabezpieczenia głowicy siły 

 rozdzielczość systemu 24 bit 

 dwukanałowa pętla bezpieczeństwa systemu. 

3. Osłona bezpieczeństwa 

 osłona bezpieczeństwa przednia, osłaniająca całą przestrzeń roboczą maszyny 

 szyba wykonana z bezpiecznego tworzywa o grubości przynajmniej 5 mm 

 głębokość przestrzeni roboczej przy zamkniętej osłonie co najmniej 215 mm 

 zintegrowany elektryczny zamek sprzęgnięty z jednostką elektroniki i ryglujący 

mechanicznie drzwi podczas badania, bez możliwości ich przypadkowego otworzenia 

 możliwość definicji w oprogramowaniu badawczym minimalnej wartości siły, przy której 

należy zamknąć osłonę. 

4. Głowice pomiarowa siły FN = 20 kN oraz FN = 0,5 kN 

 konstrukcja cylindryczna, niskoprofilowa 

 w połączeniu z elektroniką kontrolno pomiarową spełniająca wymogi EN ISO 7500-1 

(dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w 

zakresie od co najmniej  0,2% FN do FN w klasie dokładności 0.5  

 granica przeciążenia osiowego nie mniejsza niż 150% FN 

 granica przeciążenia bocznego nie mniejsza niż 100% FN 

 granica zniszczenia nie mniejsza niż 300% FN 

 elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w wyniku ręcznego lub 

automatycznego sterowania 

 samoidentyfikująca się wtyczka z układem elektronicznym zapewniającym 

automatyczne wczytanie danych kalibracyjnych wraz z odpowiadającymi limitami 

obciążeń oraz rejestrację przeciążeń (co najmniej 10 ostatnich z podaną wartością i 

datą) z możliwością ich podglądu w oprogramowaniu badawczym). 

5. Uchwyty klinowe do prób rozciągania 

 maksymalne obciążenie co najmniej 20 kN 

 1 zestaw (4 szt.) wkładek stalowych radełkowanych do próbek płaskich o zakresie 

grubości od 0,1 do 12 mm; powierzchnia chwytowa co najmniej 50 x 50 mm (wys. x 

szer.); twardość co najmniej 61 HRC 
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 1 zestaw (4 szt.)  wkładek stalowych radełkowanych do próbek okrągłych o średnicy od 

12 do 20 mm; powierzchnia chwytowa co najmniej 50 mm (wys.); twardość co najmniej 

61 HRC. 

 

6. Uchwyty pneumatyczne do prób rozciągania 

 do badania nici 

 krzywka redukcyjna 180 stopni redukująca naprężenie próbki 

 maksymalne obciążenie co najmniej 2,500 N 

 1 zestaw (4 szt.)  wkładek stalowych płaskich; powierzchnia chwytowa co najmniej 60 x 

30 mm (wys. x szer.); 

 sterownik pneumatyczny z pedałami do obsługi uchwytów, manometr oraz reduktor do 

ustawiania ciśnienia. 

 

7. Uchwyty pneumatyczne do prób rozciągania 

 maksymalne obciążenie co najmniej 500 N 

 1 zestaw (4 szt.) wkładek kauczukowych gładkich oraz 1 zestaw kauczukowych 

falistych; powierzchnia chwytowa co najmniej 30 x 30 mm (wys. x szer.);  

 1 zestaw (4 szt.)  wkładek stalowych radełkowanych do próbek płaskich; powierzchnia 

chwytowa co najmniej 30 x 30 mm (wys. x szer.). 

 

8. Ekstensometr do pomiaru wydłużenia 

 zakres pomiarowy 800 mm minus ustawiona baza pomiarowa 

 baza pomiarowa regulowana w zakresie od 10 do 200 mm 

 zmotoryzowane zamykanie i otwieranie czujników pomiarowych na próbce 

 rozdzielczość co najmniej 3 µm w całym zakresie pomiarowym 

 kauczukowe oraz stalowe nożyki pomiarowe. 
 

9. Prasa do przygotowania płytek próbek 

 siła dociskająca płyty ≥ 175kN 

 płynna regulacja ciśnienia dociskowego w zakresie od 20 do 100% maksymalnego 

 rozmiar płyt dociskowych: min ≥ 150x1500mm, max ≤ 250x250mm 

 rozwarcie płyt bazowych ≥ 150mm 

 rozmiar zewnętrzny ≤: S 1400mm, W 2100mm, G 1000mm 

 temperatura maksymalna płyt grzewczych > 290°C 

 czas nagrzewania płyt do temp. 150°C < 15min 

 ramka na próbki o wymiarach 150x100x2 mm 

 system grzania i chłodzenia na tych samych płytach 

 sterowanie umożliwiające w pełni automatyczny cykl prasowania, tj.: wstępne grzanie z 

płytami prawie zamkniętymi, dociskając przy pełnym włączonym ciśnieniu i gorącu, 

odpowietrzenie = krótkie otwarcie i natychmiastowe zamknięcie płyt, dociskanie z 

pełnym ciśnieniem na czas, który został ustawiony, chłodzenie przy pełnym ciśnieniu 

natychmiast po zakończeniu cyklu grzania pod ciśnieniem, otwarcie płyt prasy po 

schłodzeniu w określonym czasie. 

 

10. Praska do wycinania próbek 

 maksymalny nacisk ≥ 20 kN 

 dźwignia kolankowa 

 wykrojniki do próbek wg ISO 37 typ 2 wraz z zapasowymi nożami 
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 wykrojniki do próbek wg ISO 37 typ 3 wraz z zapasowymi nożami 

 wykrojniki do próbek wg ISO 527-2 typ 1B. 
 

11. Oprogramowanie badawcze oraz zestaw komputerowy wraz z monitorem 23” do 

sterowania. 

 

12. Uruchomienie i szkolenie 

 instalacja maszyny w miejscu wskazanym przez klienta, 

 sprawdzenie kompletności dostawy, 

 uruchomienie funkcjonalne całego systemu, 

 sprawdzenie funkcjonalności oprzyrządowania, 

 instalacja oprogramowania, 

 szkolenie personelu obsługującego system, 

 zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością urządzenia/oprogramowania, 

 przekazanie protokołu odbioru końcowego systemu 

 wzorcowanie kanału pomiarowego siły w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w 

minimum 11 punktach na kierunek) przez autoryzowany serwis producenta wraz z 

wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego 

 wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia (trawersa) i wydłużenia 

(ekstensometr) przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem 

świadectwa akredytowanego laboratorium wzorcującego. 

 

13. Realizacja 

 Realizacja przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy 

(możliwe wcześniejsze dostawy częściowe) 

 Urządzenie fabrycznie nowe. 

 

14. Dokumentacja 

 świadectwo akredytacji laboratorium z siedzibą w Polsce 

 świadectwo wzorcowania głowicy pomiarowej siły w klasie 0.5 od 0,2% nominału 

 karta katalogowa urządzenia w języku polskim potwierdzająca oferowane parametry 

 dokumentację, instrukcję obsługi, instrukcję BHP w języku polskim w wersji papierowej 

i elektronicznej 

 certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta spełniające 

wymogi dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 

2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 

2004/108/WE. 

 

15. Gwarancja i serwis 

 gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny 

 dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty uruchomienia maszyny 

 autoryzowany serwis producenta oraz akredytowane laboratorium wzorcujące 

producenta wg ISO 17025 z siedzibą w Polsce. 

 

 



 

5 

 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ciągu 6 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 
 
 
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: „dostawę urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznej FRP i 
włókien wzmacniających z wyposażeniem”. 

6. Do oferty należ załączyć następujące dokumenty (bądź ich kopie poświadczone przez 
osoby uprawnione jako zgodne z oryginałem): 

 świadectwo akredytacji laboratorium z siedzibą w Polsce, 

 świadectwo wzorcowania głowicy pomiarowej siły w klasie 0.5 od 0,2% nominału, 

 karta katalogowa urządzenia w języku polskim potwierdzająca oferowane parametry, 

 dokumentację, instrukcję obsługi, instrukcję BHP w języku polskim w wersji papierowej 

i elektronicznej, 

 certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta spełniające 

wymogi dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej LVD 

2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 

2004/108/WE. 

 
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 29.07.2016 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 29.07.2016 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. 
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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 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

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 nr 3.2.1/18072016 na dostawę urządzenia do 
badania wytrzymałości mechanicznej FRP i włókien wzmacniających z wyposażeniem 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 
 

 


