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Zaczernie, 20.01.2017 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 3.2.1/20012017 

  
 
Z dnia 20.01.2017 r. na dostawę Przenośnego reflektometru do badania kabli 
światłowodowych w warunkach eksploatacji  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, 38300000-8, 38410000-2 
Przedmiotem zapytania jest: 

Reflektometr przenośny SM(1310/1550nm) + MM(850/1300nm) 

Modularne urządzenie o szerokim spektrum rozbudowy o dodatkowe moduły, minimalizując 
dodatkowe koszty rozbudowy m.in. o pomiar sieci GigE/10GigE/100GigE. Spełniający co 
najmniej poniższe wymagania: 

 Identyfikacja zdarzeń: 

 MM: 850/1300nm o dynamice 27/29dB 

 SM: 1310/1550nm oraz filtrowanym 1625nm, o dynamice co najmniej 36/35 dB 

 Minimalna szerokość impulsu pomiarowego nie większa niż 3ns; 

 Rozdzielczość próbkowania < 0,05 m 

 Strefa martwa zdarzeniowa nie większa niż 0,7m 

 Strefa martwa tłumieniowa nie większa niż 3m 

 Liniowość nie gorsza niż ± 0,03 dB/dB 

 Strefa martwa PON nie większa niż 35m 

 Co najmniej 250 000 punktów pomiarowych 

 Możliwość zmiany szerokości impulsu i odległości w trakcie wykonywania pomiaru 
bez jego przerywania 

 Wbudowane źródło światła na porcie pomiarowym OTDR 
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 Wbudowane interfejsy do komunikacji: RJ-45 LAN 10/100/1000 Mb/s, minimum 3 porty 
USB w tym minimum 1xUSB 3.0, czytnik kart MicroSD 

 Złącza FC/APC (okrągłe, kątowe) 

 Możliwość zasilania z sieci oraz akumulatorów własnych 

 Kolorowy wyświetlacz o wielkości nie mniejszej niż 8 cali 

 Wewnętrzną pamięć wyników pomiarów co najmniej 60GB 

 Co najmniej dwurdzeniowy procesor 

 Pamięć RAM minimum 4GB 

 Oprogramowanie służące do dalszej obróbki pomiarów na PC 

 Możliwość zapisywania wyników na wyjmowanym nośniku w formacie .pdf,  w formacie 
edytowalnym przez MS Office lub/i w formacie obsługiwanym przez dołączone 
oprogramowanie na PC 

 Waga z bateriami poniżej 2,0 kg 

 Platforma powinna posiadać możliwość rozbudowy o mikroskop optyczny do 
weryfikacji stanu złącza optycznego.  

 Komunikacja z PC powinna odbywać się z wykorzystaniem portu Ethernetowego 
1000BaseT  

 Zdalne zarządzanie z wykorzystaniem wbudowanego serwera VNC oraz zdalnego 
terminala 

 Możliwość rozbudowy o testy jakościowe VoIP i IPTV w tym MOS 

 Możliwość wyposażenia w moduły wykonujące pomiary: reflektometryczne, 
ETH/GigE/10GigE, SDH STM-1/4/16 

 Urządzenie musi zapewniać możliwość rozbudowy o certyfikacje sieci strukturalnych 

 Urządzenie musi zapewniać możliwość rozbudowy o pomiar w oparciu o wbudowane 
zaawansowane analizy łącza optycznego z pomiarami wykorzystującymi wiele 
(więcej niż 100) różnych szerokości impulsów pomiarowych w jednym cyklu 
pomiarowym dla dwóch długości fal. Analiza powinna rozpoznawać rodzaje zdarzeń 
tj. spawy, złącza, makrozgięcia, splitery i kwalifikować ich poprawność prezentując 
wyniki w postaci graficznej dla wszystkich długości fal na jednym wykresie.  

 Urządzenie musi zapewniać możliwość rozbudowy o pomiar z wykorzystaniem 
zaawansowanych analiz łącza weryfikujący dwa włókna optyczne jednocześnie (w 
tym samym czasie) 

 Urządzenie fabrycznie nowe 

 Świadectwo kalibracji /sprawdzenia 

 Deklaracja zgodności CE producenta / dostawcy 

 Instrukcja instalacja i obsługi w języku polski. 
 
Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, lub wskazujących na rozwiązania 
konkretnych firm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji – dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie później niż do 
15.05.2017 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. 
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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 musi być sporządzona w języku polskim.  
5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. kartę 

katalogową, kartę produktu,  itp.). 
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta 

(ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego, oraz 
zapisem: „Dostawa przenośnego reflektometru do badania kabli światłowodowych 
w warunkach eksploatacji ”. 

 
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 31.01.2017 r. do godziny 11.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 31.01.2017 r. o godz. 13.30.  
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 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia 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 ofertowanej gwarancji (nie mniej niż 24 miesiące)  
 
Gwarancja oferty – gwarancja minimalna  
----------------------------------------------------------------- x 12 (waga kryterium gwarancji)  
 
Gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna  
 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów za wykonanie każdej z  
części zamówienia.  
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.fibrain.pl. 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Filip Walkowicz pod numerem telefonu 17 74 09 791 oraz 

adresem email: f.walkowicz@fibrain.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki: 

1) Formularz oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrain.pl/


 

5 

 

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 20.01.2017 r. na dostawę Przenośnego 
reflektometru do badania kabli światłowodowych w warunkach eksploatacji . 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 w cz. 1 (odkurzacze)  za cenę 
netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.....................................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
Gwarancja:………………………… 
 
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. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na 

powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym. 
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 


