
 

 

 
 

Zaczernie, 24.01.2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/24012017 

Inquiry No. 3.2.1/24012017 

 

Dostawa Urządzeń do pomiaru  parametrów transmisyjnych  produkowanych kabli światłowodowych (2 

kpl.) 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 OTDR instruments to measure transmission parameters of fiber optic cables (2 sets) 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: 38000000-5 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

 

1) Reflektometr wyposażony w możliwość pomiaru 

na dwóch długościach fali do badania włókien 

jednomodowych, o następujących 

funkcjonalnościach i parametrach (1 szt.): 

a. Nominalne długości fal 1310 nm i 1550 nm 

b. Tolerancja fal centralnych nie gorsza niż 1310+/-

10nm i 1550+/-20nm 

c. W pełni automatyczny tryb pomiaru, w tym 

automatyczny dobór zakresu pomiarowego, zakresu 

dynamicznego i rozdzielczości 

 

d. Czas pomiaru i akwizycji przebiegu nie dłuższy niż 

1 sekunda 

e. Oprogramowanie pozwalające na w pełni 

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: 38000000-5 

1. The subject of the order is the supply of: 

 

1) Optical reflectometer to measure optical cables 

with single mode fibers at two wavelengths, with the 

following functionalities and capabilities (1 pc): 

a. Nominal measurement wavelength 1310 nm and 

1550 nm 

b. Central wavelength tolerance not worse than 

1310+/-10nm and 1550+/-20nm 

c. Fully automatic measurement mode, including 

automatic setting of measurement range, dynamic 

range and resolution  

d. Measurement time to obtain a reference-quality 

trace no longer than 1 second 

e. Fully automatic software to perform bi-directional 



 

 

 
 

automatyczną analizę dwukierunkową, 

automatyczne wykrywanie defektów, automatyczne 

określanie jednorodności tłumienia wzdłuż włókna 

metodą przesuwanego okna 

f. Zapisywanie wyników pomiarów co najmniej w 

formatach SOR, TXT, XML i CSV 

g. Dokładność określania odległości co najmniej 

2.5m + 0.01% 

h. Liniowość pomiaru co najmniej 0.025 dB/dB 

 

i. Dostępne długości impulsów co najmniej 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 500, 1000 m 

j. Dostępne zakresy automatycznej akwizycji co 

najmniej 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 km i definiowane 

przez użytkownika 

k. Dostępne odległości między punktami 

próbkowania co najmniej 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 

2, 4 m 

l. Wbudowane wsparcie dla systemu 

automatycznego podajnika włókien typu ribbon do 

pomiaru kabli o bardzo dużej ilości włókien 

m. Oprogramowanie jakości przemysłowej z opcją 

automatycznego zapisu wyników, automatycznego 

nazewnictwa plików stosując zdefiniowane przez 

użytkownika reguły nazewnictwa, z możliwością 

wczytania profilu pomiarowego i sugerujące 

operatowi kolejność pomiaru tub, modułów i 

włókien 

n. Zintegrowanie urządzenia z istniejącym 

oprogramowaniem automatyzującym pomiary 

Zamawiającego 

o. Reflektometr w postaci modułu instalowanego w 

komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Win 7 

lub nowszym, z możliwością wymiany modułu 

optycznego w przypadku przyszłej rozbudowy 

 

2) Reflektometr wyposażony w możliwość pomiaru 

na czterech długościach fali do badania włókien 

jednomodowych, o następujących 

funkcjonalnościach i parametrach (1 szt.): 

 

a. Nominalne długości fal 1310 nm, 1383 nm, 1550 

nm i 1625 nm 

b. Tolerancja fal centralnych nie gorsza niż 1310+/-

10nm, 1383+/-3 nm, 1550+/-20nm i 1625+/-10 nm 

 

c .W pełni automatyczny tryb pomiaru, w tym 

analysis, defect detection, analysis of attenuation 

uniformity along the fiber with sliding-window 

method 

f. Measurement data saved in at least the following 

file formats SOR, TXT, XML and CSV 

g. Fiber length measurement accuracy not worse 

than 2.5m + 0.01% 

h. Measurement linearity not worse than 0.025 

dB/dB 

i. Available pulse lengths at least 5, 10, 20, 50, 100, 

200, 500, 1000 m 

j. Available automatic data acquisition ranges at 

least 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 km and user-defined  

k. Available sampling spatial density settings at least 

0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 m 

l. Built-in support for automatic ribbon fiber handler 

for measuring very high-count cables 

m. Production-class software suite with automatic 

measurement data saving, automatic file naming via 

predefined naming convention, measurement 

profiles loading and suggesting the correct order for 

measuring consecutive tubes, modules and 

individual fibers 

 

n. Integration of the reflectometer with the 

customer existing measurement automation 

software 

o.Reflectometer module installed in a PC-class 

computer running Win 7 or newer, with the 

possibility to replace the optical module for future 

upgrades 

2) Optical reflectometer to measure optical cables 

with single mode fibers at four wavelengths, with 

the following functionalities and capabilities (1 pc): 

 

 

a. Nominal measurement wavelength 1310 nm, 

1383 nm, 1550 nm and 1625 nm 

b. Central wavelength tolerance not worse than 

1310+/-10nm, 1383+/-3nm, 1550+/-20nm and 

1625+/-10nm 

c. Fully automatic measurement mode, including 



 

 

 
 

automatyczny dobór zakresu pomiarowego, zakresu 

dynamicznego i rozdzielczości 

d. Czas pomiaru i akwizycji przebiegu nie dłuższy niż 

1 sekunda 

e. Oprogramowanie pozwalające na w pełni 

automatyczną analizę dwukierunkową, 

automatyczne wykrywanie defektów, automatyczne 

określanie jednorodności tłumienia wzdłuż włókna 

metodą przesuwanego okna 

f. Zapisywanie wyników pomiarów co najmniej w 

formatach SOR, TXT, XML i CSV 

g. Dokładność określania odległości co najmniej 

2.5m + 0.01% 

h. Liniowość pomiaru co najmniej 0.025 dB/dB 

 

i. Dostępne długości impulsów co najmniej 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 500, 1000 m 

j. Dostępne zakresy automatycznej akwizycji co 

najmniej 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 km i definiowane 

przez użytkownika 

k. Dostępne odległości między punktami 

próbkowania co najmniej 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 

2, 4 m 

l. Wbudowane wsparcie dla systemu 

automatycznego podajnika włókien typu ribbon do 

pomiaru kabli o bardzo dużej ilości włókien 

m. Oprogramowanie jakości przemysłowej z opcją 

automatycznego zapisu wyników, automatycznego 

nazewnictwa plików stosując zdefiniowane przez 

użytkownika reguły nazewnictwa, z możliwością 

wczytania profilu pomiarowego i sugerujące 

operatowi kolejność pomiaru tub, modułów i 

włókien 

n. Zintegrowanie urządzenia z istniejącym 

oprogramowaniem automatyzującym pomiary 

Zamawiającego 

o. Reflektometr w postaci modułu instalowanego w 

komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Win 7 

lub nowszym, z możliwością wymiany modułu 

optycznego w przypadku przyszłej rozbudowy 

 

Do każdego z obu  reflektometrów  w zestawie 

zapewniony powinien być układ do pomiaru 

niezakończonych włókien jednomodowych bez 

konieczności spawania: 

a. Do badania jednomodowego włókna o średnicy 

125 um 

b. Z wbudowanym włóknem rozbiegowym 250 m 

c. Napełnialny pojemnik na żel immersyjny 

automatic setting of measurement range, dynamic 

range and resolution  

d. Measurement time to obtain a reference-quality 

trace no longer than 1 second 

e. Fully automatic software to perform bi-directional 

analysis, defect detection, analysis of attenuation 

uniformity along the fiber with sliding-window 

method 

f. Measurement data saved in at least the following 

file formats SOR, TXT, XML i CSV 

g. Fiber length measurement accuracy not worse 

than 2.5m + 0.01% 

h. Measurement linearity not worse than 0.025 

dB/dB 

i. Available pulse lengths at least 5, 10, 20, 50, 100, 

200, 500, 1000 m 

j. Available automatic data acquisition ranges at 

least 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 km and user-defined  

k. Available sampling spatial density settings at least 

0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 m 

 

l. Built-in support for automatic ribbon fiber handler 

for measuring very high-count cables 

 

m. Production-class software suite with automatic 

measurement data saving, automatic file naming via 

predefined naming convention, measurement 

profiles loading and suggesting the correct order for 

measuring consecutive tubes, modules and 

individual fibers 

n. Integration of the reflectometer with the 

customer existing measurement automation 

software 

o. Reflectometer module installed in a PC-class 

computer running Win 7 or newer, with the 

possibility to replace the optical module for future 

upgrades 

 

To each of the reflectometers should be provided 

bare fiber aligner module allowing measuring optical 

fibers without the need for splicing: 

 

a. Compatible with single mode bare 125 um fiber 

b. With built-in 250m of suppressing fiber  

c. With refillable container for immersive gel  



 

 

 
 

d. Przystosowany do współpracy z elementami 

reflektometrów. 

e. W zestawie co najmniej trzy druciki czyszczące 

 

Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z 

deklaracją zgodności CE. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane przed 30.04.2017 r. 

 

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 – Urządzenia do pomiaru  

parametrów transmisyjnych  

produkowanych kabli światłowodowych (2 

kpl.)”. 

 

d.Compatible with reflectometers specified in the 

current document 

e. At least 3 cleanout wires included 

 

All the equipment shall be compliant with CE  

Declaration of Conformity. 

 

III. DELIVERY TIME 

The supply of the object of the inquiry must be done 

before 30th April 2017. 

 

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 -  Set of OTDR instruments to 
measure transmission parameters of fiber 
optic cables (2 sets)”. 
 



 

 

 
 

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 

03.02.2016 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

03.02.2016 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

 

VIII. OCENA OFERT 

 

a) 88% cena (wskazana na formularzu ofertowym 

cena netto).  

 

b) 12% długość ofertowanej gwarancji (nie mniej niż 

12 miesiące) . 

 

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 . 

 

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 3rd February 2016 till 2.00 p. m.   

2. The offers will be evaluated on 3rd February 

2016 at 3 p.m. 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 

 

 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 30 days from the date when the offer was 

submitted officially. 

 

VIII. EVALUATION OF OFFERS 

 

a) 88% price (net price indicated in the offer). 

The best price will determine the selection of the 

offer.  

 

b) 12% warranty period (at least 12 months). 

 

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. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela P. Michał Dłubek 

tel. 00 48/ 17 8660 853, e mail – 

m.dlubek@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

X. ADDITIONAL INFORMATION 

 

In order to obtain more information contact Mr 

Michał Dłubek tel. 00 48/ 17 8660 853, e mail – 

m.dlubek@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) 

 

Dostawa urządzeń do pomiaru  parametrów 

transmisyjnych  produkowanych kabli 

światłowodowych (2 kpl.) 

W ramach zapytania ofertowego złożona przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

W nawiązaniu do zaproszenia, oferujemy  dostawę 

sprzętu: 

Komplet 1- Urządzenie do pomiaru parametrów 
transmisyjnych (1310 nm/ 1550 nm) wraz z  układem 
do pomiaru niezakończonych włókien 
jednomodowych za cenę netto:  

…………………………………………………………………… 

Komplet 2- Urządzenie do pomiaru parametrów 
transmisyjnych ( 1310 nm/ 1383 nm/ 1550 nm/ 1625 
nm) wraz z  układem do pomiaru niezakończonych 
włókien jednomodowych za cenę netto:  

 

…………………………………………………………………….. 

RAZEM CENA NETTO: 

………………………………………………………………………………. 

słownie…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania 

ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i 

nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 

2. Nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w 

The supply of OTDR instruments to measure 

transmission parameters of fiber optic cables (2 

sets) 

Within inquiry submitted by the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

With reference to invitation,  we offer the supply 

of the equipment : 

Set 1- OTDR instruments to measure transmission 

parameters (1310 nm/ 1550 nm) of fiber optic 

cables with fiber aligner module allowing 

measuring optical fibers for the given net price: 

……………………………………………………………………….. 

Set 1- OTDR instruments to measure transmission 

parameters ( 1310 nm/ 1383 nm/ 1550 nm/ 1625 

nm) of fiber optic cables with fiber aligner module 

allowing measuring optical fibers for the given net 

price: 

………………………………………………………………………… 

TOTAL NET PRICE: 

………………………………………………………………………………. 

say……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

I declare, that: 

1. I have reviewed the terms of the Inquiry and 

description of subject of the order and  have 

no comments or objections; 

2. I cannot be excluded from participation in the 



 

 

 
 

postępowaniu za względu na powiązanie 

kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym. 

3. Oferta jest ważna 30 dni; 

4. Cena zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia;  

proceeding because of capital or personal 

connection with the Ordering Party; 

3. The Offer is valid 30 days; 

4. The price included all the costs of realization 

of the order. 

                                                                                                                          

 

 

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

                                                                                                                            podpis dostawcy/supplier’s signature 


