
 

 

 
 

Zaczernie, 20.10.2016 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/20102016 

Inquiry No. 3.2.1/20102016 

 

Dostawa komory do badania niepalności 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, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

The supply of non flammability test chamber for „The implementation into production innovative fiber optic 

cables  with smaller diameters and higher performance resistance” project, Smart Growth Operational 

Programme 2014-2020, co-financed by the European Union Funds. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

FIBRAIN Sp. z o.o. 

Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie,  POLSKA 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 38296000-6, 38430000-8. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: komory do 

badania niepalności – systemu testowego do 

pionowego rozprzestrzeniania się płomieni na 

pionowo zamontowanych, splecionych przewodów 

lub  kabli i testowania wydzielanego ciepła. 

 

OPIS URZĄDZENIA TESTOWEGO: 

Termalnie izolowana komora testowa zbudowana ze 

stali nierdzewnej wraz z drabiną ze stali nierdzewnej,  

ze wzmocnioną podłogą , drzwiami z okienkiem 

inspekcyjnym, z palnikiem z układem zasilania 

powietrzem I gazem oraz urządzeniami 

pomiarowymi. 

 

WYMAGANIA: 

Wymagania normalizacyjne:  

Komora oraz system do testowania powinny spełniać 

co najmniej wymagania podane w poniżej 

I. ORDERING PARTY 

 

FIBRAIN Sp. z o.o. 

Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie,  POLAND 

NIP: 813-03-36-808 

KRS: 0000113958 

II. ORDER SPECIFICATION 

Common procurement vocabulary: 38296000-6, 

38430000-8.  

 

The subject of the order is the supply of non 

flammability test chamber - system for test for 

vertical flame spread of vertically mounted bunched 

wires or cables and heat release test. 

 

 

TEST EQUIPMENT DESCRIPTION : 

Thermally insulated test chamber constructed from 

stainless steel, with stainless steel ladder, with 

reinforced floor, with door of access with inspection 

window, burner fitted with an air and gas supply 

facility and measuring devices. 

 

 

REQUIREMENTS: 

National standard requirements:  

The chamber and test system should meet at least 

standards mentioned below. 



 

 

 
 

wymienionych normach międzynarodowych:  

- CEI EN 50266-1 : Metody badań kabli w warunkach 

ogniowych – Test na pionowe rozprzestrzenianie 

płomienia na pionowo zamocowanej wiązce 

przewodów lub kabli – Część 1: Aparatura. 

- CEI IEC 60332-3-10 : Badanie kabli elektrycznych w 

warunkach ogniowych – Część 3-10 : Test na 

pionowe rozprzestrzenianie płomienia na pionowo 

zamocowanej wiązce przewodów lub kabli – 

Aparatura. 

- IEC 60332-3-10 – Dodatek 1 : Badanie kabli 

elektrycznych I światłowodowych w warunkach 

ogniowych - Część 3-10: Test na pionowe 

rozprzestrzenianie płomienia na pionowo 

zamocowanej wiązce przewodów lub kabli – 

Aparatura. 

- EN 50339 : Metody badań kalbi w warunkach 

ogniowych – Pomiary wydzielonego ciepła oraz 

wydzielania dymu podczas testu na 

rozprzestrzenianie się płomienia – Aparatura do 

testowania. Procedury, wyniki. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMORY: 

 

- Komora powinna być wykonana ze stali 

nierdzewnej z obydwy stron od wewnątrz i na 

zewnątrz.  

- Ściany komory powinny być izolowane termicznie 

wełną mineralną o grubości co najmniej 70mm.  

- Podłoga komory powinna  być wzmocniona I 

wyposażona specjalną kratkę wlotową powietrza.  

- Drzwi wejściowe do komory powinny być 

wyposażone w okienko inspekcyjne wykonane  z 

termoodpornego szkła.  

- Komora powinna być przygotowana do 

wyposażenia jej w automatyczny system załadunku 

drabinki z testowanymi kablami.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRABINKI DO 

MOCOWANIA TESTOWANYCH KABLI:  

- Drabinka powinna być wykonana ze stali 

nierdzewnej. 

- Drabinka powinna być wykonana z rurek lub profile 

zamkniętych. 

- Drabinka powinna mieś szerokość 500mm. 

- System załadunku drabinki do komory podczas 

operacji wkładania i wyjmowania drabiny z komory 

powinien być w pełni automatyczny. System 

 

- CEI EN 50266-1 : Common test methods for cables 

under fire conditions - Test for vertical flame spread 

of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 

1 : Apparatus. 

- CEI IEC 60332-3-10 : Test on electric cables under 

fire conditions – Part 3-10 : Test for vertical flame 

spread of vertically -mounted bunched wires or 

cables – Apparatus. 

 

- IEC 60332-3-10 – Amendment 1 : Tests on electric 

and optical fibre cables under fire conditions – Part 

3-10: Test for vertical flame spread of vertically-

mounted bunched wires or cables – Apparatus. 

 

 

- EN 50339 : Common test methods for cables under 

fire conditions - Heat release and smoke production 

measurement on cables during flame spread test - 

Test apparatus, procedures, results. 

 

CHAMBER REQUIREMENTS: 

 

- Chamber should be made of stainless steel both 

sides internal and external. 

 

- Walls of the chamber should be well insulated by 

mineral wool of min. 70mm thickness. 

- Floor of the chamber should be reinforced and 

equipped with special air inlet  grill. 

- Front door of the chamber should be equipped 

with heatproof glass inspection window. 

 

- Chamber should be prepared to accommodate an 

automatic ladder loading system.  

 

 

LADDER REQUIREMENTS:  

 

- Ladder should be made of stainless steel. 

 

- Ladder should have tubular construction. 

 

- Ladder should have  500mm width. 

- Loading system for ladder movement operations 

during inserting/extracting of the ladder from test 

chamber should be fully automatic. The system has 



 

 

 
 

powinien umożliwiać przesuwanie drabiny bez 

użycia linek stalowych.   

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POWIETRZNEGO: 

 

- Otwór wlotu powietrza do komory powinien być 

zainstalowany we wzmocnionej podłodze.  

- Wylot powietrza powinien być wykonany na tylnej 

krawędzi sufitu komory. 

- Osprzęt wznoszący się ponad poziom podłogi 

powinien być zgodny z normą.  

- Kratka nad wlotem powietrza nie powinna 

ograniczać ani zmieniać kierunku przepływu 

powietrza.  

- Kanał wlotu powietrza powinien mieć wymiary 

odpowiadające pozycji 5.2 normy IEC 60332-3-10 

(Dodatek 1 / grudzień 2008). 

- Skrzynka rozdzielcza  powinna być wykonana 

zgodnie z nową normą EN 50399. 

- Dmuchawa z rurą połączeniową do kanału 

doprowadzającego powietrze powinna gwarantować 

odpowiedni przepływ powietrza w trakcie 

przeprowadzania testu.  

- Rura kanału powietrznego powinna być 

wyposażona w  port do wprowadzenia czujnika 

pomiaru przepływu powietrza.   

- Przepływu powietrza podczas testu powinna mieć 

możliwość regulacji prędkości.  

- Układ powietrzny powinien być wyposażony w 

zestaw pomiarowy,   różnicowy przetwornik 

ciśnienia dla umożliwienia dokładnego pomiaru 

profilu prędkości przepływu.  

- Układ powinien być wyposażony we wszystkie 

niezbędne połączenia do gazu I powietrza.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKAPU: 

- Dwudrożny okap powinien być wykonany ze stali 

nierdzewnej zgodnie z normą. 

- Komora zbierająca powinna być umieszczona na 

górze okapu.  

- Przesłony kierunkujące dym do jednego lub 

drugiego kanału do testowania powinny być zdalnie 

sterowane zgodnie z normą EN50399, IEC60332-3. 

- Termicznie izolowany kanał  z łopatkami 

kierunkującymi stabilizującymi przepływ na początku 

i na wyjściu wydechu powinien być wyposażony  w 

czujnik Bi-kierunkowy, czujnik próbkujący gaz, 

izolowane termopary z szybkim czasem reakcji. 

 

to move the ladder without the use of iron wire.  

 

 

AIR SYSTEM REQUIREMENTS : 

 

- Air inlet aperture should be installed on the 

reinforced floor.  

- An outlet should be made at the rear edge of the 

top of test chamber. 

- Rig raised above ground level should be in 

accordance with standard. 

- Grille over the air inlet aperture should not restrict 

the airflow and modify its direction. 

 

- Air inlet duct for the air supply should have 

dimensions corresponding to item 5.2 of IEC 60332-

3-10 (amendment 1 / December 2008). 

- The “Plenum Box”  should be made in accordance 

with the new standard EN 50399. 

- Fan with tube for the connection to air inlet duct 

should guarantee the air flow rate throughout the 

test. 

 

- The tube should have arrangement for the 

insertion of the probe of air flow measurement 

instrument. 

- Air flow rate during the test should have possible 

regulation. 

- System should be equipped with air inlet 

measuring kit, complete with a Differential Pressure 

Transducer for accurate velocity profile 

measurements.  

- All connections for air and gas supply should be 

available. 

 

HOOD REQUIREMENTS: 

- Two-way hood and ducts should be made of 

stainless steel according to standard. 

- Plenum chamber should be placed  on top of the 

hood. 

- Shutters directing the smoke on one or other 

exhaust duct for the tests should be remotely 

controlled according to EN50399, IEC60332-3. 

- Thermally insulated duct with guides vanes 

stabilising the flow at the start and the end of the 

exhaust should be equipped with Bi-directional 

probe, gas sampling probe, insulated thermocouples 

with fast response times. 

 



 

 

 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PALNIKA: 

- Palnik powinien być wyposażony w dedykowany 

system zapłonu i regulacji.  

- Palnik powinien być typu wstęgowego na 

powietrze/propan, ze mieszaczem Venturiego, z 

węzami połączeniowymi wzmacnianymi plecionką z 

drutów ze stali nierdzewnej doprowadzającymi do 

palnika wewnątrz komory powietrze i propan.  

- Układ palnikowy powinien mieć możliwość ruchu i 

przesunięcia  go o 90° na ścianę komory 

pozostawiając wolną przestrzeń do wyjęcia drabiny 

bez konieczności demontażu I usuwania palnika z 

komory.  

- Zespół zapłonu i regulacji palnika powinien być 

wyposażony w przepływomierz masowy do propanu 

z analogowym wyjściem 0-5V, przepływomierz 

masowy do powietrza z wyjściem analogowym 0-5V, 

odpowiednie wskaźniki, regulatory ciśnienia do 

propanu i powietrza, komorę do układu zapłonu 

palnika, termoparę wskazującą obecność płomienia, 

czujnik bezpieczeństwa braku płomienia, zapłon 

piezoelektryczny.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYTEMU POMIAROWEGO 

ORAZ OPROGRAMOWANIA: 

- Automatyczna kalibracja układu analizatora gazów,  

- Programowe automatyczne raportowanie status 

analizatora gazów, 

- Automatyczne programowanie testów, 

- Sprawdzanie status aparatury przed rozpoczęciem 

testu, 

- Kalkulacja w czasie rzeczywistym wydzielania ciepła 

oraz wydzielania dymu, 

- Automatyczna obróbka danych do obliczania 

wyciąganych wartości wbudowanych sprawdzeń , 

- Panel sterujący oraz system w języku polskim i 

angielskim   

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA GAZÓW 

ORAZ LINII TRANSFERU GAZÓW: 

- System analizatora gazów powinien być 

wyposażony w  analizator  O2/CO2/CO w spalanej 

próbce, w filtr oraz regulacje temperatury.  

- System powinien być wyposażony w podgrzewaną 

linię próbkującą, jednostkę chłodzącą, jednostkę 

kondycjonującą próbki, jednostkę kompensującą 

BURNER REQUIREMENTS: 

- Burner should be equipped with dedicated system 

of ignition and regulation. 

- Burner type should be Air/Propane ribbon burner, 

with Venturi mixer, with stainless steel braided 

hoses connection between burners and air/gas 

propane supply inside the chamber. 

- System of burner should have possibility of 

movement to lift the burner of 90°on the side of the 

cabin leaving the space for the ladder extraction, 

without dismounting and removing it.  

 

 

- Group of ignition and regulation burner should be 

equipped with mass flow meters for gas propane 

with analogue output 0-5V, mass flow meters for air 

with analogue output 0-5V, adequate gauges, 

pressure regulators for air and gas, cabinet for 

ignition system of burners, thermocouple to verify 

the presence of the flame, safety solenoid valve lack 

flame, piezoelectric for the burner ignition. 

 

DATA ACQUISITION SYSTEM AND SOFTWARE 

REQUIREMENTS: 

- Automatic calibration of gas analysis rack, 

- Automatic status reporting of gas analysis rack in 

the software, 

- Automatic test sequencing, 

- Status check of apparatus before commencing test, 

- Real time calculation of heat release and smoke 

production, 

- Automatic processing of data to calculate derived 

values with built-in checks, 

- Automatic processing of calibration data with built-

in checks, 

- Control panel and system with Polish and English 

language. 

 

GAS ANALYSIS RACK & GAS TRANSFER LINES 

REQUIREMENTS: 

- Complete gas analysis system should be equipped 

with O2/CO2/CO analyser unit of the burning sample 

with filter and  temperature control. 

- System should be equipped with heated sampling 

line, cooler unit, sample conditioning unit, 

barometric pressure compensation unit, CO2  



 

 

 
 

ciśnienie barometryczne, interfejs korekcji CO2 na 

jednostce sygnału O2. 

- System powinien być zmontowany na stole 

pomiarowym na kółkach I posiadać szybko złącza.   

- Rurki powinny być wykonane z wysokiej jakości 

PTFE. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYTEMU POMIAROWEGO 

DYMÓW I PODPÓR: 

- System powinien obejmować zespół fotometryczny 

odbiornik  i nadajnik z filtrem zgodny z normą.   

- System powinien mieć elektroniczne sterowanie, z 

analogowym wyjściem napięciowym I 

stabilizowanym zasilaniem.  

- Uchwyt w kształcie księżyca mocujący źródła  

światła białego powinien być wykonany ze stali 

nierdzewnej i powinien zawierać  obejmę mocującą 

dookoła  kanału wylotowego, dedykowany uchwyt 

odbiornika I nadajnika, regulowane poparcie 

uchwytu.  

- Źródło światła białego powinno być chronione 

przed osadzaniem się sadzy prze wykorzystanie szkła 

ze specjalnym pokryciem ochronnym z łatwym 

dostępem do optyki w celu jej czyszczenia.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYCIĄGU WYDZIELANYCH 

W TEŚCIE GAZÓW: 

 

- Wentylator wyciągowy sterowny falownikiem oraz 

skrzynka sterująca powinny być wyposażone w  

wyłącznik serwisowy I odpowiednie regulacje.  

- System wyciągowy dymu powinien być w stanie 

wyciągać w sposób ciągły wydzielający się w teście 

dym, znormalizowany do 298 K, co najmniej  1 m³/s i 

temperatur do 200 °C (chwilowo). 

 

Instrukcje techniczne – po Polsku 

Certyfikaty zgodności I oznaczenia CE. 

Osłony oraz znaki ostrzegawcze zgodnie z normami 

europejskimi. 

Gwarancja – 24 miesiące. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane przed 15.05.2017 r. 

 

interference correction on O2 signal unit. 

- System should be installed on movable rack on 

wheels with quick connectors. 

- Tubing should be made of high quality PTFE. 

 

SMOKE MEASUREMENT SYSTEM AND SUPPORT 

REQUIREMENTS: 

- System should comprise receiver and transmitter 

photometric group with filters according to the 

standards. 

- System should have electronic control, with 

analogue Volt output and stabilised power supply. 

- Moon shaped holder of the white light system 

should be made of stainless steel and comprise a 

brace to be fixed around the exhaust duct, dedicated 

holder of the receiver and transmitter, adjustable 

support for the holder. 

- White light system should be protected against 

soot deposits by special coated glass with easy 

access to optics for cleaning. 

 

EXHAUST GAS EXTRACTION FAN OF THE FUMES 

REQUIREMENTS: 

 

- Frequency controlled fan with the cabinet should 

be equipped with service switch and controls. 

 

- Smoke extraction system shall be capable of 

continuously extracting a smoke volume flow, 

normalised to 298 K, at least of 1 m³/s and 

temperatures of up to 200 °C (temporary). 

 

Technical instruction- in Polish 

CE markings and declaration of conformities. 

Protections and warning signs acc. to European 

standards. 

Guarantee – 24 months. 

  
III. DELIVERY TIME 

The supply of the object of the inquiry must be done 

before 15.05.2017. 

 



 

 

 
 

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z 

przedstawieniem ceny netto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Posiada uprawnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo 

z Zamawiającym. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do 

zapytania ofertowego formularzu,  

2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu 

zamówienia, o parametrach nie gorszych niż 

opisany w niniejszym zapytaniu którego 

dostawę oferuje wykonawca.    

3. Oferta może być wypełniona komputerowo 

lub czytelnym pismem ręcznie.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do 

tego upoważnioną. 

5. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, 

opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 

adresem Zamawiającego, oraz opisana 

„Oferta  - komora do badania niepalności”. 

 

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, Poland, do dnia 

01.12.2016 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

IV. REQUIREMENTS FOR A BIDDER 

1. The submission of an inquiry form with the 

net price for the contract accomplishment. 

2. The Bidder has the necessary permissions to 

perform the contract. 

3. The Bidder has the crucial knowledge and 

experience and also the economic and 

technical potential as well as the personnel 

capable of performing the contract. 

4. The Bidder has the economic and financial 

capacity to perform the contract. 

 

5. The Bidder is not personally or financially 

affiliated with the Ordering Party. 

 

 

V. INSTRUCTIONS FOR PREPARING THE OFFER 

1. The offer must be submitted  on the 

attached inquiry form. 

2. The offer should include a description of the 

order, the parameters are not worse than 

described in this inquiry. 

 

3. The offer may be legibly typed or 

handwritten. 

4. The offer must be signed by the authorized 

person. 

 

5. The offer should be submitted in sealed 
envelope and the seal of the Bidder’s 
company, with Ordering Party address, and 
described: „The offer -  non flammability 
test chamber”. 
 

VI. PLACE AND DEADLINE FOR SUBMITTING THE 
OFFERS 

1. The offer should be sent by: mail, courier or 

delivered personally to the following 

address: FIBRAIN Sp. z o.o. O/Rogoźnica, 

Rogoźnica 312 , 36-060 Głogów Małopolski, 

Poland, until 1st December 2016 till 2.00 p. 

m.   

2. The offers will be evaluated on 1st December 



 

 

 
 

01.12.2016 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 60 dni od dnia złożenia oferty. 

 

VIII. OCENA OFERT 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na 

formularzu ofertowym cena netto). 

O wyborze oferty decydowała będzie 

najkorzystniejsza cena. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający, przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie 

prawo do wezwania do dostarczenia mu 

oryginałów dokumentów, potwierdzających 

spełnianie norm technicznych, jakościowych 

i środowiskowych; posiadanie certyfikatów, 

uprawnień, zezwoleń, koncesji,  licencji itp. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem strony internetowej 

znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl . 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela P. Marian 

Wronikowski tel. 00 48/ 17 74 09 783, e mail – 

m.wronikowski@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

2016 at 3 p.m. 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 

 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 60 days from the date when the offer was 

submitted officially. 

VIII. EVALUATION OF OFFERS 

 

The selection criteria: 100% price (net price 

indicated in the offer). 

The best price will determine the selection of the 

offer.  

 

IX. INFORMATION REGARDING THE SELECTION OF 

THE BEST OFFER 

 

1. The Ordering Party before selecting the best 

offer has the right to provide originals of 

documents confirming technical, quality and 

environmental standards; possession of 

certificates, permissions, concessions, licenses 

etc. 

 

2. The Ordering Party does not permit for partial 

offers. 

3. The Ordering Party does not permit the 

transfer of all or a part of the contract to 

subcontractor. 

 

4. The Ordering Party will notify about the choice 

of the most favorable offer through the 

website located at www.fibrain.pl. 

 

X. ADDITIONAL INFORMATION 

 

In order to obtain more information contact Mr 

Marian Wronikowski tel. 0048/ 17 74 09 783, e mail - 

m.wronikowski@fibrain.pl. 

The Ordering Party reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 

 

 

 



 

 

 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                                                                              (data/date) 

              …………………………………….. 
(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail / 

supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) 

 

Oferta na dostawę komory do badania niepalności 

 

 

W ramach zapytania ofertowego złożona przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail) 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na 

dostawę Maszyn produkcyjnych, oferujemy  

dostawę sprzętu zgodnego z zapytaniem ofertowym 

3.2.1/20102016 za cenę netto: 

………………………………………………………… 

 

słownie…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

-Potwierdzam, że spełniam wszystkie warunki 

Zapytania ofertowego 3.2.1/20102016, 

-Oferta jest ważna 60 dni. 

 

 

The offer for supply of non flammability test chamber 

 

 

Within inquiry submitted by the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) 

With reference to invitation to submit offers  

for the supply of Production machines,  

 we offer the supply of the equipment compiling 

with inquiry 3.2.1/20102016 for the given net price: 

………………………………………………………… 

 

say…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

-I confirm, that I fulfill all  the requirements of 

inquiry  No. 3.2.1/20102016, 

-The offer is valid 60 days. 

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                            ………………………………………………….. 

                                                                                                                            podpis dostawcy/supplier’s signature 


