
 

 

 
 

Zaczernie, 07.07.2016 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 07072016/3.2.1 

Inquiry No. 07072016/3.2.1 

 

Dostawa urządzeń do produkcji kabli światłowotowych 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 the equipment for the production of fiber optic cables 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: 42990000-2 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

A) Oplatarek do kabli światłowodowych (2szt.). 

 

 

Wymagania techniczne dla dostawy oplatarek (2 

szt.)  do kabli światłowodowych: 

 

Przedmiotem przetargu są dwie nowe, nieużywane 

oplatarki do kabli światłowodowych: 

-Oplatarka jednofunkcyjna 24 szpulowa (1 szt.) 

 

 

- Oplatarka dwufunkcyjna 16 szpulowa z dwoma 

centralnymi helikalnymi owijadłami taśmy (1 szt.) 

 

 

  

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: 42990000-2 

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

A) Wrapping (braiding) machines for fibre optic 

cables (2 pcs). 

 

Technical requirements for delivery of a wrapping 

(braiding) machines (2 pieces) for fibre optic cables: 

 

The tender scope includes two (2) new, not used 

wrapping (braiding) machines for fibre optic cables:  

- one (1) single-function rotary braiding 

machine with 24 bobbins for pure braiding 

process,  

- one (1) double-function rotary braiding 

machine with 16 bobbins for braiding 

process and two central tape winding units 

for taping/bandaging the product. 



 

 

 
 

  Wymagania specyficzne dla oplatarki 

jednofunkcyjnej  

- Zakres średnic oplatanych kabli 

światłowodowych – od 7mm do 30mm  

- Średnica koła odciągu – min 800mm 

- Liczba zdawczych szpul – 24 

- Prędkość kołowrotu – nie mniej niż 110 

obrotów/minutę. 

 

Materiał i forma oplotu – druty oraz pasemka 

metalowe stalowe, miedziane, miedziane cynowane, 

materiały włókniste mineralne, z tworzyw 

sztucznych, z materiałów naturalnych.  

 

Urządzenie powinno zapewniać kontrolę i możliwość 

regulacji naciągu wiązki materiału oplatanego w 

każdym wózku i dla różnych materiałów, a rolki 

prowadzące i kalibry powinny być dostosowane do 

prowadzenia różnych w/w materiałów oplotu. 

Urządzenia zdawcze oplotu (wózki oplatarki) 

powinny być wyposażone w układ rozpoznanie 

końca nawoju szpuli. 

 

 

Urządzenie powinno być wyposażone w 

odpowiednią ilość (nie mniej niż 500szt.) 

specjalistycznych szpul zdawczych oplotu z 

zapewniających funkcję przytrzymania końca 

nawoju. 

 

Bieżnia kołowrotu powinna być wyposażona w układ 

kontroli (pomiaru) temperatury z możliwością 

regulacji ilości podawania na kołowrót środka 

smarnego zapewniającego długotrwałą poprawną 

pracę oplatarki. 

 

Konstrukcja wózków szpulek oplatarki powinna 

zapewniać ich długowieczną pracę – zalecana 

konstrukcja frezowana.  

 

Układ sterowania i kontroli nad procesem 

technologicznym powinien być wyposażony w 

przyjazny interfejs z panelem z wyświetlaczem z 

możliwością zapisu poszczególnych nastaw 

urządzenia w postaci oddzielnych receptur 

technologicznych. Pamięć panelu sterującego 

powinna umożliwiać zapis min 1000 receptur. 

Powinna być zapewniona możliwość zarządzania 

receptami.   

 Specific requirement to the single-function 

wrapping machine:  

- diameter range for fibre optic cables to be 

wrapped – from 7 mm to 30 mm  

- diameter of the take-up capstan – not less 

than 800 mm 

- number of braiding bobbins – 24 

- rpm –  not less than 110. 

 

Braiding material: steel wire, copper wire, tinned 

copper wires and bundles, mineral, plastic and 

natural fabrics. 

 

 

The machine shall be able to monitor and adjust 

tension for strands of braiding materials, individually 

for each trolley and for various materials whilst 

guiding rolls and calibers shall be suitable to guide 

various wrapping and braiding materials as above.  

Let-off units for the wrapping (braiding) material 

(wrapping/braiding machine trolleys) shall be 

provided with facilities to detect end of the 

wrapping /braiding strands on each coil.  

 

The machine shall be provided with necessary 

number of specialized let-off coils (not less than 500 

pcs.) with the function to hold ends of wrapping 

/braiding in place.  

 

 

The winch raceway shall be provided with a system 

designed to monitor (measure) its temperature and 

accordingly adjust amount of lubricants supplied to 

the winch to enable long-term and faultless 

operation of the wrapping /braiding machine.  

 

The design of trolleys for let-off coils shall enable 

long-term operation of them, thus the milled 

fabrication is recommended.  

 

The system for monitoring and control of the 

wrapping /braiding process shall be provided with a 

user-friendly human-machine interface (HMI) with a 

display and shall enable storage of individual settings 

for the device in the form of process recipes. The 

capacity of the control panel shall enable storage of 

not less than 1000 recipes. The management 

functionalities for the recipe database shall be 

enabled.  



 

 

 
 

  

Dostawa powinna obejmować zapakowanie do 

transportu urządzenia, uruchomienie i szkolenie 

obsługi. 

 

Dostawa – nie dłużej niż os 9 miesięcy od daty 

podpisania umowy.  

Gwarancja – nie krócej niż 12 miesięcy. 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 

 

 

 Wymagania specyficzne dla oplatarki 

dwufunkcyjnej  

- Zakres średnic oplatanych kabli 

światłowodowych – od 3mm do 15mm  

- Średnica koła odciągu – min 500mm 

- Liczba zdawczych szpul – 16 

- Prędkość kołowrotu – nie mniej niż 175 

obrotów/minutę. 

 

Materiał i forma oplotu – druty oraz pasemka 

metalowe stalowe, miedziane, miedziane cynowane, 

materiały włókniste mineralne, z tworzyw 

sztucznych, z materiałów naturalnych.  

Urządzenie powinno zapewniać kontrolę i możliwość 

regulacji naciągu wiązki materiału oplatanego w 

każdym wózku i dla różnych materiałów, a rolki 

prowadzące i kalibry powinny być dostosowane do 

prowadzenia różnych w/w  materiałów oplotu. 

 

Urządzenia zdawcze oplotu (wózki oplatarki) 

powinny być wyposażone w układ rozpoznanie 

końca nawoju szpuli. 

 

 

Urządzenie powinno być wyposażone w 

odpowiednią ilość (nie mniej niż 500szt.) 

specjalistycznych szpul zdawczych oplotu 

zapewniających funkcję przytrzymania końca 

nawoju. 

 

Bieżnia kołowrotu powinna być wyposażona w układ 

kontroli (pomiaru) temperatury z możliwością 

regulacji ilości podawania na kołowrót środka 

smarnego zapewniającego długotrwałą poprawną 

pracę oplatarki. 

 

Konstrukcja wózków szpulek oplatarki powinna 

zapewniać ich długowieczną pracę – zalecana 

  

The delivery scope shall include packing of the 

machine for transportation, commissioning and 

startup with training for operators.  

 

Time of delivery – not later than 9 months from the 

date of signing the agreement. 

Warranty period – not less than 12 months.  

The equipment must be brand new.  

 

 

 Specific requirement to the double-function 

wrapping machine:  

- diameter range for fibre optic cables to be 

wrapped – from 3 mm to 15 mm  

- diameter of the tensioning pulley – not less 

than 500 mm 

- number of let-off coils – 16 

- rpm – not less than 175. 

 

Material and layout of wrapping and braiding – steel, 

copper, tinned copper wires and strips, mineral, 

plastic and natural fabrics.  

The machine shall make possible to monitor and 

adjust tension for strands of wrapping materials, 

individually for each trolley and for various materials 

whilst guiding rolls and calibers shall be suitable to 

guide various wrapping and braiding materials as 

above.  

 

Let-off units for the wrapping (braiding) material 

(wrapping/braiding machine trolleys) shall be 

provided with facilities to detect end of the 

wrapping /braiding strands on each coil.  

 

The machine shall be provided with necessary 

number (not less than 500 pcs) of specialized let-off 

coils with the function to hold ends of wrapping 

/braiding in place.  

 

 

The winch raceway shall be provided with a system 

designed to monitor (measure) its temperature and 

accordingly adjust amount of lubricants supplied to 

the winch to enable long-term and faultless 

operation of the wrapping /braiding machine.  

 

The design of trolleys for let-off coils shall enable 

long-term operation of them, thus the milled 



 

 

 
 

konstrukcja frezowana.  

 

Urządzenie powinno być wyposażone w dwa 

centralne owijadła helikalne taśmy umieszczone 

przed i za układem oplatającym. Naciąg wsteczny 

taśmy powinien być kontrolowany i utrzymywany w 

zadanym zakresie, a obroty dostosowywane do 

zmieniającej się średnicy krążka taśmy napędzanego 

oddzielnym napędem.   

 

 

Materiał taśmy – tworzywa sztuczne, miedź, 

aluminium, mika, materiały włókniste mineralne,  

syntetyczne i naturalne oraz kombinacje 

wymienionych materiałów w tym taśmy 

wielowarstwowe laminowane. Owijadła powinny 

umożliwić magazynowanie dodatkowych krążków 

taśmy. 

 

Układ sterowania i kontroli nad procesem 

technologicznym powinien być wyposażony w 

przyjazny interfejs z panelem z wyświetlaczem z 

możliwością zapisu poszczególnych nastaw 

urządzenia w postaci oddzielnych receptur 

technologicznych. Pamięć panelu sterującego 

powinna umożliwiać zapis min 1000 receptur. 

Powinna być zapewniona możliwość zarządzania 

receptami.   

  

Dostawa powinna obejmować zapakowanie do 

transportu urządzenia, uruchomienie i szkolenie 

obsługi. 

Dostawa – nie dłużej niż 3 miesiące od daty 

podpisania umowy. 

Gwarancja – min 12 miesięcy. 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 

 

 

B) Talkownica - elektrostatyczna WN z minimum 

dwoma dyszami dozującymi z elektroniczną 

kontrolą wydajności, przystosowana do pracy 

ciągłej  

 

Zasilanie: 3x 400 V / 50 Hz + N + PE. 

 

Zakres talkowanych elementów – 0,25mm do  

30mm. 

Dwie dysze dozujące z elektroniczną kontrolą. 

fabrication is recommended.  

 

The machine shall be furnished with two helical 

wrapping /braiding units located both upstream and 

downstream of the wrapping /braiding system. Back 

tension of the of the strip shall be monitored and 

kept within the prescribed limits and rpm of the 

machine shall be adjusted according to the varying 

diameter of the strip coil motorized by means of a 

separate driving unit.  

 

Wrapping/braiding strip material – plastic, copper, 

aluminium and mica as well as mineral, synthetic 

and natural fabrics or combination of the 

aforementioned materials, including sandwich 

laminated tapes. Wrapping /braiding units shall 

enable storage of spare coils with strips /tapes.  

 

 

The system for monitoring and control of the 

wrapping /braiding process shall be provided with a 

user-friendly human-machine interface (HMI) with a 

display and shall enable storage of individual settings 

for the device in the form of separate process 

recipes. The capacity of the control panel shall 

enable storage of not less than 1000 recipes. The 

management functionalities for the recipe database 

shall be enabled.  

 

The delivery scope shall include packing of the 

machine for transportation, commissioning and 

startup with training for operators.  

Time of delivery – not later than in 3 months. 

Warranty period – not less than 12 months from the 

date of signing the agreement.  

The equipment must be brand new. 

 

 

B) Talcum applicator – HV  electrostatic with min 

two powder guns with electronic control  of the 

capacity, prepared for continuous work 

 

Power supply 3x400 V / 50 Hz + N + PE. 

Range of product diameter – 0.25mm to 30mm. 

 

2 powder guns with electronic control. 



 

 

 
 

System podawania talku – pneumatyczny . 

Zbiornik talku wyposażony w czujnik poziomu z 

alarmem niskiego poziomu. 

 

Zbiornik talku o pojemności min. 15l. 

Zakres pracy urządzenia temperatura /wilgotność: 

typowe warunki przemysłowe  +10 °C to +40 °C.  

Wilgotność 85 % rH (bez kondensacji). 

Wysokość robocza dla głowicy talkującej 1000mm  

+/- 10mm. 

 

Dostawa powinna obejmować zapakowanie do, 

transportu nowego, nie używanego urządzenia, 

uruchomienie i szkolenie obsługi. 

Dostawa – nie dłużej niż  4 miesiące od daty 

podpisania umowy. 

Gwarancja – min 12 miesięcy. 

 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 

 

III. 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. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do 

zapytania ofertowego formularzu,  

Powder coating system with pneumatic conveying. 

Fill level sensor at powder container. 

 

Fill volume min. 15l. 

Environmental temperature for system operation: 

+10 °C to +40 °C . 

Relative humidity: 85 % rH (without condensation). 

Talcum head high 1000mm +/- 10mm.   

 

The delivery scope shall include packing of the new, 

not used machine for transportation, commissioning 

and startup with training for operators.  

Time of delivery – not later than in 4 months from 

the date of signing the agreement. 

Warranty period – not less than 12 months. 

 

The equipment must be brand new.  

 

 

III. 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. 

 

 

 

IV. 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 



 

 

 
 

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 – urządzeń do produkcji kabli 

światłowotowych”. 

 

V. 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 

18.08.2016 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

18.08.2016 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 60 dni od dnia złożenia oferty. 

 

VII. OCENA OFERT 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na 

formularzu ofertowym cena netto). 

O wyborze oferty decydowała będzie 

najkorzystniejsza cena. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający, przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie 

prawo do wezwania do dostarczenia mu 

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 -  the equipment for 

the production of fiber optic cables”. 

 

V. 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 18th August 2016 till 2.00 p. m.   

2. The offers will be evaluated on 18th August 

2016 at 3 p.m. 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 

 

 

VI. OFFER VALIDITY 

Up to 60 days from the date when the offer was 

submitted officially. 

 

VII. EVALUATION OF OFFERS 

 

The selection criteria: 100% price (net price 

indicated in the offer). 

The best price will determine the selection of the 

offer.  

 

VIII. 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 



 

 

 
 

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 . 

 

 

IX. 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. 

 

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. 

 

 

 

IX. 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 urządzeń do produkcji kabli 

światłowotowych 

 

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 

07072016/3.2.1 za cenę netto: 

………………………………………………………… 

słownie…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Oferta jest ważna 60 dni. 

 

 

The offer for supply of equipment for the 

production of fiber optic cables 

 

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 

07072016/3.2.1 for the given net price: 

………………………………………………………… 

say…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

The offer is valid 60 days. 

 

 

                                                                                                                          

 

 

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

                                                                                                                            podpis dostawcy/supplier’s signature 


