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Rzeszów, 03.06.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/06/14/4.6 
Inquiry No. 03/06/14/4.6 

 

Dostawa  Systemu do produkcji konwertera FTTH: proces produkcji włókna i procesy jakościowe oraz 

Systemu do produkcji konwertera FTTH: proces produkcji preform pod włókno i procesy jakościowe 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 manufacturing FTTH converter, fiber manufacturing and quality control and 

System for manufacturing FTTH converter, preform manufacturing and quality control for  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 

produkcji włókna i procesy jakościowe oraz  

- Systemu do produkcji konwertera FTTH: proces 

produkcji preform pod włókno i procesy jakościowe  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zapytania jest sprzęt produkcyjny i 

pomiarowy, umożliwiający produkcję i kontrolę 

jakości produkowanego szklanego włókna 

światłowodowego. Oferowane rozwiązanie powinno 

być kompletne, tj. umożliwiać wstępne 

przygotowanie rur substratowych, produkcję 

preform światłowodowych wytwarzanych z 

prekursorów chlorowych (halidów) SiCl4, GeCl4 i 

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:  

- System for manufacturing FTTH converter, fiber 

manufacturing and quality control and  

- System for manufacturing FTTH converter, preform 

manufacturing and quality control 

2. Order specification: 

The subject of the current tender is manufacturing 

and measurement equipment for making glass 

optical fibers. The offered solution should be 

complete and self-contained, ie. it has to include 

equipment to prepare substrate tubes, produce 

preform core rods (from SiCl4, GeCl4 and POCl3 

precursors), to draw fiber from preforms and coat 

with acrylic coatings, mechanically proof test the 



 

 

2 
 

POCl3, następnie wyciąganie włókna z 

wytworzonych preform, pokrycie włókna powłoką 

akrylową, test mechaniczny włókna (tzw. proof test) 

i nawijanie na bębny transportowe.  Oprócz tego 

wymagane jest dostarczenie urządzeń pomiarowych, 

w skład których powinny wchodzić mierniki profilu 

współczynnika załamania światła wytworzonych 

preform, geometrii wytworzonego włókna, tłumienia 

jednostkowego wytworzonego włókna i dyspersji 

chromatycznej i polaryzacyjnej. Dodatkowo 

wymagane jest dostarczenie instalacji utylizacji 

odpadów. Oferent musi również dokonać transferu 

technologii produkcji włókna jednomodowego. 

Oferowane rozwiązanie powinno zawierać 

następujące elementy składowe: 

1. Przygotowanie rur substratowych 

a. Piła diamentowa, z chłodzeniem wodą, min 

średnica ciętych rur i preform 50 mm 

b. Szafa myjąca do rur i preform, hermetyczna, 

możliwość mycia w kwasach HF i HNO3, min. 

długość rur 1.5 m 

c. Stacja obróbki szkła (glass working lathe), ze 

stacjonarnym i ręcznym palnikiem 

wodorowym, długość obrabianych rur min. 

1.5 m 

d. Myjka ultrasoniczna 

 

2. Wytwarzanie preform światłowodowych – w 

technologii FCVD (Furnace Chemical Vapor 

Deposition), umożliwiającej wytwarzanie 

włókien światłowodowych zgodnych ze 

standardami G.651, G.652, G.655, G.657 i o 

własnych specjalizowanych profilach 

współczynnika załamania światła, z piecem o 

mocy co najmniej 25 kW, z szafą dystrybucji 

gazów z sytnikami i masowymi kontrolerami 

przepływu (dla SiCl4, GeCl4, POCl3), sprzęt 

umożlwiający wytwarzanie preform pierwotnych 

(core rods) o średnicy co najmniej 40 mm i 

długości co najmniej 600 mm. 

 

3. Wieża do wyciągania włókna światłowodowego 

a. Wysokość min 12 m, wysokość max 14 m 

b. Umożliwiająca wytwarzania płaszcza 

fiber and wind onto suitable transport drums. The 

bidder has to deliver also the required measurement 

and quality control equipment, which includes 

refractive index profile analyzers, fiber geometry 

analyzers, fiber unit attenuation meters and 

polarization and chromatic dispersion meters. The 

bidder will also provide technology transfer for 

single mode fiber manufacturing process. 

 

 

 

The offered solution should include the following 

functional parts: 

1. Substrate tubes preparing  

a. Diamond saw, water cooled, min. tubes and 

preforms diameter 50 mm 

b. Tube washer, air and water tight, which 

allows cleaning tubes and preforms in HF and 

HNO3 acids, min tube length 1.5 m 

c. Glass working lathe, with stationary and 

manual hydrogen burners, min substrate 

tubes length 1.5 m 

 

d. Ultrasonic cleaner 
 

 

2.  Preform manufacturing equipment – in FCVD 

(Furnace Chemical Vapor Deposition) 

technology, the equipment has to permit 

manufacturing fibers compliant with G.651, 

G.652, G.655, G.657 standards and also 

customized fibers. The equipment needs to 

include resistive oven of min 25 kW, gas 

distribution cabinet with chloride (SiCl4, GeCl4, 

POCl3) bubblers and mass flow controllers. Min 

core rod diameter should be 40 mm, min core 

rod length 60 mm. 

 

 

3. Fiber drawing tower 

a. Min height 12 m, max height 14 m 

b. Includes equipment for RIT (Rod in Tube) 
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zewnętrznego (overcladding) w technologii 

RIT (Rod In Tube) 

c. Z rezystywnym piecem o mocy co najmniej 

25 kW, pracujący w atmosferze ochronnej, z 

chłodzeniem wodą w obiegu zamkniętym 

d. Min średnica wyciąganej preformy (po 

overcladdingu) 70 mm 

e.  Z dwufazowym aplikatorem powłoki 

lakierowej (wet-on-wet) i systemem lamp UV 

do utwardzania powłoki 

f. System redukcji PMD 

g. Z kontrolą naprężenia włókna, nawijarką i 

systemem odbioru włókna 

h. Scentralizowany, komputerowy system 

sterowania wszystkimi elementami wieży 

i. Urządzenie do wykonania testu 

wytrzymałości na naprężenia mechaniczne 

włókna (proof test). 

 

4. Urządzenia pomiarowe do kontroli jakości i 

pomiaru włókna światłowodowego i preform 

światłowodowych 

a. Analizator rozkładu współczynnika załamania 

światła – umożliwiający pomiar profilu 

współczynnika załamania światła preform, 

min średnica preformy 45 mm 

b. Reflektometr laboratoryjny – umożliwiający 

pomiar tłumienności jednostkowej 

wytworzonego włókna, na długościach fali co 

najmniej 1310, 1383, 1550 i 1625 nm 

c. Miernik średnicy plamki modowej i długości 

fali odcięcia – umożliwiający pomiar włókien 

jednomodowych w zakresie co najmniej 1310 

– 1600 nm 

d. Miernik geometrii włókna – pozwalający na 

pomiar średnicy rdzenia i płaszcza włókna 

światłowodowego, jak również ich 

koncentryczności oraz średnicy pokrycia 

pierwotnego 

e. Mierniki dyspersji chromatycznej i 

polaryzacyjnej 

f. Polaryskop – miernik pozwalający na 

wizualną detekcję wad i zanieczyszczeń 

preform światłowodowych 

overcladding technology 

 

c. Includes resistive oven, of min 25 kW, 

working in protective atmosphere, with 

close-circuit water cooling 

d. Min preform diameter (after overcaldding) 

70 mm 

e. With dual wet-on-wet coating applicator and 

UV system for curing 

 

f. PMD reduction system 

g. Fiber tension control, fiber capstan and fiber 

take-up 

h.  Centralized computer system to manage 

and control all parts of the drawing process 

i. Proof test unit 

 

 

 

4. Measurement and quality control equipment for 

preforms and optical fiber 

 

a. Refractive index profile analyzer – must allow 

measuring the distribution of refractive index 

within preform, min preform diameter 45 

mm 

b. Laboratory reflectometer – allowing 

measurements of unit attenuation of the 

manufactured fibers at wavelengths at least 

1310, 1383, 1550 and 1625 nm 

c. Mode field diameter and wavelength cut-off 

meter – allowing measuring optical fiber at 

least in the range 1310-1600 nm 

 

d. Fiber geometry meter – to measure core and 

cladding diameter and concentricity, as well 

as coating diameter 

 

e. Polarization mode dispersion and chromatic 

dispersion meter 

f. Polariscope – a meter to visually detects 

voids and contamination in glass preforms. 
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5. Instalacja neutralizacji odpadów (scrubber) – 

system pozwalający na wychwytywanie i 

neutralizację produktów ubocznych i odpadów z 

procesu wytwarzania włókna. Instalacja musi 

wychwytywać i neutralizować pozostałości SiCl4, 

GeCl4, POCl3 i innych związków chloru oraz 

cząstek szkła krzemionkowego. 

 

6. Transfer technologii produkcji włókna 

światłowodowego 

a. W zakres wchodzi transfer całego procesu 

produkcji włókna 

b. Wyprodukowane włókno będzie zgodne z 

rekomendacją ITU-T G.657A1 

c. Jedynym parametrem odbiegającym od 

wymagań rekomendacji G.657A1 może być 

jedynie tłumienie jednostkowe w okolicach 

138 nm. 

 

3. Gwarancja na możliwe uszkodzenia 

mechaniczne i oprogramowania powstałe 

podczas użytkowania urządzenia zgodnie z 

zaleceniami producenta, nie z winy 

użytkownika minimum 3 miesiące. 

4. 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. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przedmiotu zamówienia ma być 

wykonana do 31.08.2015 r. 

5. Waste neutralization system (scrubber) – system 

to collect and neutralize waste and by-products 

from preform making process. The system needs 

to collect and neutralize remnants of SiCl4, 

GeCl4, POCl3 and other chloride-based 

compounds as well as fine silica glass particles. 

 

 

6. Technology transfer for glass optical fiber 

manufacturing 

a. The transfer includes transferring know-how 

for the whole fiber manufacturing process 

b. As results, G.657A1-compliant fiber will be 

manufacturer 

c. The only deviation from specification and 

requirements as set out in the ITU-T G.657A1 

recommendation is permitted for fiber 

attenuation at 1383 nm. 

 

3. At least 3 months warranty  for possible 

mechanical and software failures arising during 

machine operation according to manufacturer 

procedures, not caused by a user. 

 

4. 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. 

 

5. The Ordering Party allow for partial offers. 

 

6. The Ordering Party does not allow the 

opportunity to transfer all or part of the contract 

to subcontractor. 

 

III. DELIVERY TIME 

The supply of the object of the contract must be 

done until 31.08.2015 r. 
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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 

na dostawę Systemu do produkcji konwertera 

FTTH”  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za 

pośrednictwem: poczty, kuriera lub też 

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

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. 

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 

manufacturing FTTH converter”  

 

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.  



 

 

6 
 

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

Głogów Małopolski, do dnia 17.06.2014 r. do 

godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

17.06.2014 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 

 

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. 

 

O /Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów 

Małopolski, until 17.06.2014 till 2.00. p. m.   

 

2. The offers will be evaluated on 17.06.2014  

at 3 p. m. 

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. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 03/06/14/4.6  /  Attachement No 1 to Inquiry No 03/06/14/4.6 

……………………………………. 
(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 produkcji włókna i procesy jakościowe 

oraz Systemu do produkcji konwertera FTTH: proces produkcji preform pod włókno i procesy jakościowe /   

System for manufacturing FTTH converter, fiber manufacturing and quality control and System for 

manufacturing FTTH converter, preform manufacturing and quality control 

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

w dniu ………………………………………………………….. 

Przez: 

……………………………………………………..……………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..……………….…… 

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

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na 

dostawę sprzętu produkcyjnego i pomiarowego, 

umożliwiającego produkcję i kontrolę jakości 

produkowanego szklanego włókna 

światłowodowego oferujemy dostawę sprzętu 

zgodnego z zapytaniem ofertowym 03/06/14/4.6 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) 

With reference to invitation to submit offers for 

the delivery of manufacturing and measurement 

equipment for making glass optical fibers we offer 

supply of the equipment compiling with inquiry 

03/06/14/4.6 for the given price: 

 

……………………………………………………………………..…… 

say………………………………………………………….………… 

………………………………………………….…………………net 

 

A description of the subject of inquiry is included 

in the attachment 

 

 
……………….…………………………… 

           (authorized signature) 


