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Zaczernie, 17.03.2017 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 3.2.1/17032017 

  
 
Z dnia 17.03.2017 r. na dostawę Kamery video (USB) ze statywem - 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: 32333200-8 

1. Przedmiotem zapytania jest kamera video z portem USB i ze statywem do badania 

przekrojów tub i powłok kablowych podczas produkcji, wraz z dołączonym 

oprogramowaniem pomiarowym. Powyższy zestaw (kamera video, oprogramowanie, 

statyw wraz uchwytami) muszą w efekcie dać funkcjonalność mikroskopu cyfrowego. 

Wymagana funkcjonalność: 

1. Kamera video posiadająca wysokiej rozdzielczości matrycę CMOS, o wielkości co 

najmniej 5 megapikseli (rozdzielczość co najmniej 2500 x 1900 pikseli). 

2. Kamera kolorowa, oferowana głębia kolorów co najmniej 12 bitów (natywnie). 

3. Możliwe tryby pracy (rozdzielczości) co najmniej 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 

720, 1024 x 768. 

4. Rozmiar piksela nie większy niż 2.2 x 2.2 mikrometra. 

5. Możliwość automatycznego i manualnego ustawiania ekspozycji. 

6. Zakres dynamiczny matrycy nie mniejszy niż 70 dB. 

7. Zoom optyczny co najmniej 5x, z płynną regulacją powiększenia, wypadkowy zoom 

maksymalny nie mniejszy niż 350x. 

8. Pole widzenia przy max. powiększeniu nie mniejsze niż 0.2 x 0.2 mm. 

9. Efektywna rozdzielczość optyczna nie gorsza niż 3 mikrometry. 

10. Standardowe mocowania optyczne typu C (tzw. C-mount), pozwalające na 

dołączanie dodatkowych elementów optycznych.  

11. Odległość robocza od obiektywu co najmniej 80 mm. 
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12. W zestawie wymienne filtry pozwalające co najmniej na obserwację w zakresie 

spektralnym widzialnym, a także  filtry pasmowe 660 nm i 850 nm. 

13. Port USB 2.0 lub nowszy do połączenia z komputerem. 

14. Statyw z precyzyjną i płynną regulacją wysokości położenia obiektywu ponad badaną 

próbką, zakres regulacji wysokości co najmniej 150 mm. 

15. W zestawie co najmniej górny oświetlacz pierścieniowy LED, z liniowo regulowanym 

natężeniem oświetlenia i dodatkowym oświetleniem rozproszonym. 

16. Stabilna podstawa o wielkości nie mniejszej niż 200 x 250 mm. 

17. W zestawie oprogramowanie współpracujące z systemem Windows, umożliwiające  

podgląd obserwowanej próbki w czasie rzeczywistym (w trybie video, z zapisem co 

najmniej w formacie avi i mjpg, w rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080), jak 

również zamrożenie obrazu i zapisywanie go co najmniej w formatach jpg, bmp, png, 

tiff, pdf. 

18. Dołączone oprogramowanie musi posiadać opcję automatycznego wykrywania 

krawędzi i dopasowywania okręgów i automatycznego pomiaru wykrytych 

elementów, jak również możliwość manualnego pomiaru rozmiaru. 

19. Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji, musi 

posiadać co najmniej 12 miesięcy gwarancji. 

               
2. Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, lub wskazujących na rozwiązania 

konkretnych firm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa nie później niż do 30.04.2017 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 powinna być sporządzona w języku polskim.  
5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. kartę 

katalogową, kartę produktu,  itp.). 
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6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 
(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Dostawa kamery video”. 

 
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 27.03.2017 r. do godziny 11.00 Datą złożenia oferty jest dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 27.03.2017 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.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 

Jeżeli w ofercie nie określono inaczej, oferent jest związany swoją ofertą ważną 30 dni od 

daty oferty.  

 
VII. OCENA OFERT 
 
a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia).  
 
 
cena mnimalna  
-------------------- x 88 (waga kryterium cena)  
cena oferty  
 
 
b) 12% długość oferowanego wsparcia (w miesiącach; nie mniej niż 12 miesięcy)  
 
 
wsparcie oferty –wsparcie minimalne  
----------------------------------------------------------------- x 12 (waga kryterium wsparcie)  
wsparcie maksymalne – wsparcie minimalna  
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów. 
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/


 

4 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Michał Dłubek pod numerem telefonu 17 8660853 oraz 

adresem email: m.dlubek@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

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 z dnia 17.03.2017 r. na dostawę kamery 
wideo (usb) ze statywem 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. 
 
 
Cena za całość zamówienia netto.....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cena 
brutto.......................................zł  
(słownie razem netto: 
.....................................................................................................................................)   
 
Gwarancja:……………………………………………….. 
 
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; 
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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 do 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 


