
 

 
 

 

Rzeszów, 27.11.2014 r 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 27/11/14/4.4 
Inquiry No. 27/11/14/4.4 

 
Dostawa Zestawu narzędzi do wtyków MPO oraz maszyny polerskiej pod wtyki MPO na potrzeby 
projektu pn. „Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH", Działanie 4.4 
„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
 
The supply of MPO assembly and verification set  and  polishing machine for the MPO connectors  for 
„The innovative system of  the optic fiber passive infrastructure for the FTHH network" project. 4.4 Activity 
"New investments of high innovative potential", 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: 

A. Dostawa Zestawu narzędzi do wtyków 
MPO 

B. Dostawa Maszyny polerskiej pod wtyki 
MPO 

 
 
 
Przedmioty dostawy musza być fabrycznie nowe. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

A. Zestaw narzędzi do wtyków MPO 
 
Zestaw narzędzi do montażu i weryfikacji wtyków 
MPO powinien składać się z: 
-stripera termicznego służącego do zdejmowania 
pokrycia ze wstążek (12  włókien światłowodowych 
sklejonych ze sobą) 
-uchwytu do stripera grupującego włókna we wstążki 
z kabli typu luźna tuba o średnicy 3-3.6mm (2 sztuki) 
-uchwytu do stripera grupującego włókna we wstążki 
z kabli typu luźna tuba o średnicy 2mm (1 sztuka) 
-uchwytu do stripera grupującego włókna we wstążki 
z kabli typu luźna tuba o średnicy 4.5-5.5mm (2 
sztuki) 
-uchwytu do stripera do wstążek włókien z kabli o 
średnicy 3-3.6mm (1 sztuka) 
-narzędzia do grupowania 12 włókien we wstążki z 
kabli typu luźna tuba umożliwiającego 
rozprowadzenie kleju na włóknach. (1 sztuka) 
-precyzyjnej obcinaczki do wstążek 12 włókien (1 
sztuka) 
-zaciskarki z wymiennymi szczękami do owalnych 
tulejek na złączach MPO (1 sztuka) 
-zaciskarki z wymiennymi szczękami do okrągłych 

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: 

A. The supply of MPO assembly and 
verification set 

B. The supply of Polishing machine for the 
MPO connectors   

   

The subject of the supply must be brand new. 

 

2. Order specification: 

A. MPO assembly and verification set 

 

MPO assembly and verification set that will consist 
of: 
-Thermal stripper for 12 fiber ribbons (1 piece) 
-striper holder for preparing 12-fiber ribbons from 
loose tube type cables of diameters 3.0-3.6mm (2 
pieces) 
-striper holder for preparing 12-fiber ribbons from 
loose tube type cables of diameter 2mm (1 piece) 
-striper holder for preparing 12-fiber ribbons from 
loose tube type cables of diameters 4.5-5.5mm (2 
pieces) 
-striper holder for 12-fiber ribbons from ribbon type 
cables of diameters 3.0-3.6mm (1 piece) 
-ribbonizing tool for loose tube type cables allowing 
for epoxy application over fibers (1 piece) 
-precision cleaver for 12 fiber ribbons (1 piece) 
-crimp tool with interchangeable dies for MPO oval 
crimpbands (1 piece) 
- crimp tool with interchangeable dies for MPO round 
crimpbands of diameters 2.9-3.2mm (1 piece) 
- crimp tool with interchangeable dies for MPO round 
crimpbands of diameters 3.4-3.8mm (1 piece) 



 

 
 

 

tulejek o średnicy 2.9-3.2mm na złączach MPO (1 
sztuka) 
- zaciskarki z wymiennymi szczękami do okrągłych 
tulejek o średnicy 3.4-3.8mm na złączach MPO (1 
sztuka) 
-szczęk do zaciskarki do okrągłych tulejek o średnicy 
4.5-5.5mm na złączach MPO (sztuka) 
-narzędzia do ściskania sprężyn złączy MPO (2 
sztuki) 
-narzędzia do zdejmowania korpusów ze złączy MPO 
(1 sztuka) 
-pieca do wygrzewania złącz MPO działającego w 
zakresie min 50-130C umożliwiającego włożenie na 
raz do 24 złączy MPO i do 48 złączy 
jednowłóknowych. Gwarancja minimum 1 rok, 
certyfikat CE (2 sztuki) 
-urządzenia do weryfikacji poprawności polerowania 
czoła złącz z monitorem i adapterami do: 

 Złączy MPO płaskich (1 sztuka) 

 Złączy MPO kątowych (1 sztuka) 

 ferrul złączy MPO płaskich (1 sztuka) 

 Ferrul złączy MPO kątowych (1 sztuka) 

 Ferrul złączy jednowłóknowych o średnicy 

2.5mm 

 Ferrul złączy jednowłóknowych o średnicy 

1.25mm. 

Urządzenie powinno mieć powiększenie co najmniej 
300 razy, mieć certyfikat CE i minimum 1 rok 
gwarancji. 
 

B. Dostawa Maszyny polerskiej pod wtyki 
MPO 

Wymagania dla maszyny polerskiej do wtyków MPO: 
 
1) Napięcie zasilania: 230V AC 
2) Deklaracja zgodności z 2004/108/EC i 2006/42/EC 
3) Talerz polerski i elementy z nim współpracujące 
odporne na korozję 
4) Przycisk awaryjnego zatrzymania łatwo dostępny 
na panelu frontowym 
5) Konstrukcja urządzenia umożliwiająca 
odprowadzenie lubrykantu nanoszonego na papiery 
polerskie 
6) Dołączone wymienne uchwyty polerskie 
przystosowane do polerowania złączy MPO prostych 
i kątowych, złącz FCUPC i SCUPC 
7) urządzenie wyposażone w uchwyt umożliwiający 
prawidłowe ułożenie kabli podczas polerowania 
złączy typu MPO 
8) urządzenie wyposażone w narzędzie do 
czyszczenia złącz za pomocą wody destylowanej i 
sprężonego powietrza. 
9) urządzenie wyposażone w 2 płyty szklane 
przystosowane do polerowania złącz MPO 
10) Możliwość regulacji prędkości obrotowej talerza 
polerskiego w zakresie 80-180 obrotów na minutę 
11) Możliwość regulacji nacisku na złącze podczas 
polerowania w zakresie 0-180g 

-dies for MPO round crimpbands of diameters 4.5-
5.5mm (1 piece) 
-spring compression tool for MPO connectors (2 
pieces) 
-housing removal tool for MPO connectors (1 piece) 
-curing oven for MPO connectors with temperature 
range at least 50⁰ C-130⁰ C accommodating up to 24 
MPO connectors and up to 48 single fiber 
connectors. CE certification and at least 1 year 
warranty. (2 pieces) 
-device for connector endface polishing verification 
with monitor and adapters for:  

 MPO connector straight (1 piece) 

 MPO connector angled (1 piece) 

 MPO ferrule only, flat (1 piece) 

 MPO ferrule only, angled (1 piece) 

 2.5mm connector ferrules (1 piece) 

 1.25mm connector ferrules (1 piece) 

 Device should have magnification at least 300 times, 
CE certificate and at least 1 year warranty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. The supply of Polishing machine for the 
MPO connectors 

 
 
1)Voltage supply: 230V AC 
2)Declaration of conformity in accordance with EC 
Guidelines 2006/42/EC and 2004/108/EC 
3)A polishing platen and associated components  
corrosion-resistant 
4)An easy access to an emergency stop button on 
the front panel 
5)Machine design enables drainage of lubricant used 
during polishing process 
6)Machine equipped with interchangeable jigs 
adapted to polishing  MPO straight and MPO angled, 
SCUPC and FCUPC fiber optic connectors  
7)Machine equipped with cable management system 
assuring proper cable routing during MPO 
connectors polishing 
8)Machine equipped with tool for cleaning of fiber 
optical connectors with compressed air and 
deionized water 
9)Machine equipped with 2 glass plates needed for 
MPO polishing 
10)The possibility of controlling the rotation speed of 
a polishing  platen in the range of 80-180 rpm 
11)The possibility of controlling the tension on a 
connector during polishing process in the range of 0-



 

 
 

 

12) Możliwość stworzenia i zapisania w pamięci 
urządzenia programów polerskich składających się z 
minimum 2 kroków polerowania. 
13) Możliwość zapisania w pamięci urządzenia min 
20 programów polerskich. 
14) Panel frontowy z wyświetlaczem wskazującym 
aktualną wartość nacisku i prędkości obrotowej 
podczas polerowania. 
 
3. Gwarancja na możliwe uszkodzenia mechaniczne 

i oprogramowania powstałe podczas użytkowania 

urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, nie 

z winy użytkownika  minimum 1 rok 

 

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 możliwość składania 

ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane przed 30.04.2015. 
 
Przedmiot dostawy będzie rozliczany po 
przedłożeniu przez dostawcę faktury VAT. 

 
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 

180g  
12)The ability to create and store polishing programs 
in machine memory consisting of at least 2 polishing 
steps 
13)The ability to create and store at least 20 
polishing programs in machine memory 
14)The front panel with LCD indicating actual values 
of rotation speed and tension 
 

3. One- year 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 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 

before 30.04.2015. 

 

The object of the contract will be calculated after 

submission a VAT invoice. 

 

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. 

 

IV. 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 



 

 
 

 

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 zapytanie 27/11/14/4.4 cz ………..” (wybrać 
część zapytania) 

 
 
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 11.12.2014 r. do godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 
11.12.2013 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 z tytułu realizacji 
przedmiotu zamówienia). 
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. Łukasz Dąbrowski 
tel. 27/8660837, e mail - l.dabrowski@elmat.pl 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

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: 

„Oferta na zapytanie 27/11/14/4.4 cz 

………..”(choose part of the inquiry). 

 

 

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 

11.12.2014 till 2.00. p. m.   

2. The offers will be evaluated on 11.12.2014 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  favourable offer through the website located at 

www.elmat.pl and via e-mail. 

 

IX. ADDITIONAL INFORMATION 

In order to obtain more information contact Mr 

Łukasz Dąbrowski tel. 27/8660837, e mail - 

l.dabrowski@elmat.pl 

The Ordering Party  reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Oferta – Zapytanie ofertowe nr 27/11/14/4.4 

Offer –  Inquiry No. 27/11/14/4.4 
 
 
CZĘŚĆ A/PART A 

……………………………………. 
 

                                                                                                                                                    (data/date) 

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

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

 
 
 

A. Dostawa Zestawu narzędzi do wtyków 

MPO 

 

W ramach zapytania ofertowego złożona w dniu 

………………………………………………………….. 

Przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert  nr 

17/11/14/4.4 oferujemy  Dostawę Zestawu narzędzi 

do wtyków MPO za cenę: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

W załączniku opis przedmiotu zamówienia 

 
OFERTA JEST WAŻNA 30 DNI 

A. The supply of MPO assembly and 

verification set 

 

Within inquiry submitted on 

…………………………………………………………… 

By the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

 

With reference to invitation to submit offers no. 

17/11/14/4.4 we offer supply of the MPO assembly 

and verification set for the given price: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

A description of the subject of inquiry is 

included in the attachment 

 

THE OFFER IS VALID 30 DAYS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Oferta – Zapytanie ofertowe nr 27/11/14/4.4 
Offer –  Inquiry No. 27/11/14/4.4 

 

 
CZĘŚĆ B/PART B 

……………………………………. 
 

                                                                                                                                                    (data/date) 

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

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

 
 
 

B. Dostawa Maszyny polerskiej pod 
wtyki MPO 

 

 

W ramach zapytania ofertowego złożona w dniu 

………………………………………………………….. 

Przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert  nr 

17/11/14/4.4 oferujemy  Dostawę Maszyny polerskiej 

pod wtyki MPO za cenę: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

W załączniku opis przedmiotu zamówienia 

 
OFERTA JEST WAŻNA 30 DNI 

B. The supply of Polishing machine 
for the MPO connectors 

 

 

Within inquiry submitted on 

…………………………………………………………… 

By the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

 

With reference to invitation to submit offers no. 

17/11/14/4.4 we offer supply of the Polishing 

machine for the MPO connectors for the given 

price: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

A description of the subject of inquiry is 

included in the attachment 

 

THE OFFER IS VALID 30 DAYS 

 


