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Rzeszów, 22.09.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 
Inquiry No. 22/09/14/4.6 

 

Dostawa  Systemu do produkcji konwertera FTTH - proces łączenia włókien na potrzeby projektu pn. 

„Wdrożenie wynalazku – pasywnego konwertera optycznego –  do działalności gospodarczej  

P.H. ELMAT SP. Z O. O.”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej. 

 

The supply of System for FTTH converter manufacturing – fiber splicing process for the project: “The 

implementation of the invention - passive optical converter-  for commercial activity of ELMAT company " 

Innovative Economy Operational Programme 2007-2013, co-financed by the European Union funds. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów,  POLSKA 
NIP: 813-03-36-808 
KRS: 0000113958 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 38000000-5  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  

Systemu do produkcji konwertera FTTH - 

proces łączenia włókien 

System do produkcji konwertera FTTH - proces 

łączenia włókien musi umożliwić spawanie, cięcie 

(które jest technologicznie wymaganym wstępnym 

etapem przygotowania włókna do spawania) oraz 

przetwarzanie włókien różnego typu, w tym pełnych 

szklanych włókien światłowodowych, włókien 

fotonicznych i włókien o dużej średnicy. 

System składać się będzie z dwóch podsystemów: 

1. Podsystem cięcia włókien światłowodowych 

2. Podsystem spawania włókien światłowodowych 

 

 

I. ORDERING PARTY 

 

P.H. ELMAT sp. z o.o.  
ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów,  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 the  

System for FTTH converter manufacturing – fiber 

splicing process 
 

The system for FTTH converter manufacturing – fiber 

splicing process will allow splicing, cleaving (which is 

the technologically required first step of fiber 

processing, before the actual splicing) and 

processing of dissimilar fibers, including solid glass 

fibers, photonic crystal fibers and large diameter 

fibers.  

The system consists of two subsystems: 

1. Fiber cleaving subsystem 

2. Fiber splicing subsystem  
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

A. System do produkcji konwertera FTTH - proces 

łączenia włókien część A – podsystem cięcia 

włókien światłowodowych 

Podsystem musi umożliwiać przygotowanie włókna 

światłowodowego do procesu spawania 

termicznego. Przygotowanie polega na cięciu 

(łupaniu) włókien przygotowywanych do spawania. 

Krytycznym wymaganiem jest, że powierzchnia 

cięcia pozostaje czysta, bez jakichkolwiek pęknięć 

lub ubytek, z powtarzalnym kątem cięcia tak bliskim 

kątowi 0 stopni, jak to tylko możliwe. Włókna 

światłowodowe, które podsystem musi być w stanie 

ciąć to m.in.: 

- pełne włókna szklane, 

- włókna fotoniczne, 

- włókna o dużej średnicy. 

 

Wymagana funkcjonalność podsystemu: 

1. Możliwość cięcia włókien z zakresu średnic 

zewnętrznych co najmniej 240-950 m 

2. Powtarzalne kąty cięcia, nie gorsze (większe) niż 

1.0 stopnia 

3. Wysoka jakość powierzchni cięcia (brak pęknięć i 

ubytków) 

4. Obudowa typu „bench-top” 

5. Interfejs PC do połączenia z zewnętrznym 

komputerem zarządzającym 

6. Co najmniej 12 mies. gwarancji 
 

B. System do produkcji konwertera FTTH - proces 

łączenia włókien część B – podsystem spawania 

włókien światłowodowych  

Podsystem musi umożliwiać wytwarzanie połączeń 

termicznych (trwałych, opartych na nierozłącznym 

sklejeniu przetopionych powierzchni czołowych 

włókien światłowodowych) szklanych włókien 

światłowodowych. Włókna światłowodowe, które 

podsystem musi być w stanie spawać to m.in.: 

- pełne włókna szklane, 

- włókna fotoniczne, 

- włókna o dużej średnicy. 

 

Detailed description of the object of price inquiry: 

A. System for FTTH converter manufacturing – 

fiber splicing process part A - fiber cleaving 

subsystem 

The subsystem has to allow fiber preparation for the 

splicing process.  

The preparation involves cleaving surfaces of the 

fibers to be spliced. It is paramount that the cleaved 

surface is clean, with no cracks or chips and with 

consistent cleave angle, as close to 0 deg as possible. 

The optical glass fibers which the subsystem need to 

be able to cleave include: 

 

- Solid glass fibers, 

- Photonic crystal fibers, 

- Large area fiber. 

 

The required functionality is: 

1. Ability to cleave glass fibers with diameters at 

least in the range 240-950 mm 

2. Consistent cleave angle, no worse (larger) than 

1.0 deg 

3. Clean (i.e. no chips and cracks) cleave surface 

4. Bench top design 

5. PC interface  for connecting with the control 

computer 

6. Min 12 months warranty 

 

B. System for FTTH converter manufacturing – 

fiber splicing process part B, fiber splicing 

subsystem 

The subsystem has to allow making thermal (i.e. 

permanent, based on fixed bonding between melt 

surfaces of fibers to be joined) splices on optical 

glass fibers. The optical glass fibers which the 

subsystem need to be able to splice include: 

 

- Solid glass fibers, 

- Photonic crystal fibers, 

- Large area fiber. 
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Wymagana funkcjonalność podsystemu: 

1. Możliwość spawania włókien o średnicy 

zewnętrznej  co najmniej 2 mm 

2. Możliwość wykonywania przewężek (tzw. 

taperów), o długości co najmniej 10 cm 

3. Podgląd powierzchni spawanej (widok 

prostopadły do podłużnej osi włókna) obydwu 

włókien, do justowania włókien o skomplikowanej 

strukturze 

4. Możliwość wytwarzania soczewek kulkowych na 

włóknie szklanym 

5. Możliwość spawania włókien utrzymujących 

polaryzację 

6. Możliwość wytwarzania przewężonych wiązek 

włókien (tzw. Tapered fiber bundle), o średnicy co 

najmniej 2.5 mm 

7. Recoater (porzyrząd do odtwarzania powłoki 

akrylowej na spawie) skonfigurowany co najmniej 

dla włókien o średnicy 250 µm, z funkcjonalnością 

testu wytrzymałości mechanicznej spawu (tzw. 

proof test) 

8. Stół z izolacją wibracyjną 

9. Komputer zarządzający 

10. Co najmniej 12 mies. gwarancji 

 

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. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przedmiotu zamówienia ma być 

wykonana do 15.03.2015 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. 

The required functionality is: 

1. Ability to splice glass fibers of at least 2 mm 

diameter 

2. Fiber tapering capability, min. taper length 10 cm 

 

3. End-view rotation (dual sided), for aligning fibers 

with complicated structure 

 

 

4. Ball lensing 

 

5. Polarization maintaining fibers splicing capability 

 

6. Tapered fused bundles manufacturing up to at 

least 2.5 mm diameter  

 

7. Optical fiber recoater configured at least for 

250 µm fiber, with proof-test functionality   

 

 

 

8. Dedicated table/trolley with vibration isolation 

9. Control computer 

10.Min 12 months warranty 

 

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. 

 

 

The Ordering Party allow for partial offers. 

 
III. DELIVERY TIME 

The supply of the object of the contract must be 

done until 15.03.2015 r. 

IV. REQUIREMENTS FOR A BIDDER 

1. The submission of an inquiry form with the net 

price for the contract realization. 

 

2. The Bidder has the necessary permissions to 

perform the contract. 
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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 

na dostawę Systemu do produkcji konwertera 

FTTH – proces łączenia włókien”  

6.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za 

pośrednictwem: poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na  adres: P.H.”ELMAT” 

Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 

Głogów Małopolski, do dnia 06.10.2014 r. do 

godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

06.10.2014 r., godz. 15.00. 

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  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: 

“Offer for the delivery of the System for FTTH 

converter manufacturing – fiber splicing 

process”  

 

VI. PLACE AND DEADLINE FOR SUBMITTING THE 

OFFERS 

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

delivered personally to the following address: 

P.H. "ELMAT" Sp. z o.o.  

O /Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów 

Małopolski, until 06.10.2014 till 2.00. p. m.   

  

2. The offers will be evaluated on 06.10.2014  

at 3 p. m. 
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3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 30 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 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem 

www.elmat.pl oraz pocztą elektroniczną. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela P. Michał Dłubek 

tel. 17 8660849, e mail – m.dlubek@elmat.pl. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

3. Offers submitted after the deadline will not be 

considered. 

 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 30 days from the date the offer was submitted 

officially. 

 

VIII. EVALUATION OF OFFERS 

 

The selection criteria: 100% price (net price 

indicated on the offer). 

The best price will determine the selection of the 

offer.  

 

IX. INFORMATION ABOUT THE SELECTION OF THE 

BEST OFFER 

 

The Ordering Party will notify about the choice of 

the most  favorable offer through the website 

located at www.elmat.pl and via e-mail. 

 

 

IX. ADDITIONAL INFORMATION 

 

In order to obtain more information contact Mr. 

Michał Dłubek tel. 17 8660849, e mail – 

m.dlubek@elmat.pl. 

The Ordering Party  reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 22/09/14/4.6  /  Attachement No 1 to Inquiry No 22/09/14/4.6 
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……………………………………. 

(data/date) 

………………..…………………………………….. 

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

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

 

Oferta na dostawę Systemu do produkcji konwertera FTTH - proces łączenia włókien 

Offer for the delivery of the System for FTTH converter manufacturing – fiber splicing process 

W ramach zapytania ofertowego  3/6/14/4.6 złożona 

w dniu ………………………………………………………….. 

Przez: 

……………………………………………………..……………………... 

……………………………………………………………………………… 

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

Oferujemy dostawę: 

1. Systemu do produkcji konwertera FTTH - proces 

łączenia włókien część A – podsystem cięcia 

włókien światłowodowych zgodnego z zapytaniem 

ofertowym 22/09/14/4.6 za cenę: 

………………………………………..……………………………… 

słownie…………………………………………………………… 

………………………………………………………..…… netto 

2. Systemu do produkcji konwertera FTTH - proces 

łączenia włókien część B – podsystem spawania 

włókien światłowodowych zgodnego z zapytaniem 

ofertowym 22/09/14/4.6 za cenę: 

………………………………………..……………………………… 

słownie…………………………………………………………… 

………………………………………………………..…… netto 

 

W załączniku opis przedmiotu zamówienia 

Within inquiry 3/6/14/4.6 submitted on 

……………………………………………………..……………………... 

By the:  
 

……………………………………………………..……………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

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

We offer the supply of: 

1. System for FTTH converter manufacturing – 

fiber splicing process part A - fiber cleaving 

subsystem compiling with inquiry 22/09/14/4.6 

for the given price: 

……………………………………………………………………..…… 

say………………………………………………………….………… 

………………………………………………….…………………net 

2. System for FTTH converter manufacturing – 

fiber splicing process part B, fiber splicing 

subsystem compiling with inquiry 22/09/14/4.6 

for the given price: 

……………………………………………………………………..…… 

say………………………………………………………….………… 

………………………………………………….…………………net 

A description of the subject of inquiry is included 

in the attachment 

 
…………..………….…………………………… 

           (authorized signature) 


