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Rzeszów, 04.12.2014r. 
 

P.H. ELMAT Sp.z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 

tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 

email: elmat@elmat.pl  

………………………………….  
Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 04/12/14 

 
 

Z dnia 04 grudnia 2014 r. – zakup Stacji oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych 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.  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 38000000-5  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

A. Dostawa Stacji do produkcji splitterów optycznych nowej generacji (2 szt.) 
B. Dostawa Spawarki światłowodowej do włókien Ribbon i pojedynczych (1 szt.) 
C. Dostawa Komory do hartowania tuby (1 szt.) 
D. Dostawa Stacji pomiarowej w trakcie procesu produkcyjnego (2 szt.) 
E. Dostawa Stacji pomiarowej produktu końcowego (2 szt.) 
F. Dostawa Myjki ultradźwiękowej (1 szt.) 

 
1. Zakup jest elementem działania w ramach  projektu „Innowacyjny system światłowodowej 

infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH", Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

A. Dostawa Stacji do produkcji splitterów optycznych nowej generacji (2 szt.) 
 

Stacje do produkcji splitterów optycznych nowej generacji muszą umożliwiać justowanie i 

trwałe łączenie komponentów stosowanych przy produkcji splitterów PLC z pigtailami o 

kontrolowanej odbiciowości. 

Wymagana funkcjonalność: 

 Musi umożliwiać justowanie splitterów PLC z typoszeregu 1x(2^N) oraz z typoszeregu 

1x(3*2^N), o ilości portów wyjściowych co najmniej 128 
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 Musi umożliwiać justowanie splitterów PLC z typoszeregu 2x(2^N) oraz z typoszeregu 

2x(3*2^N), o ilości portów wyjściowych co najmniej 48 

 Musi zawierać co najmniej 13 zautomatyzowanych osi pozycjonowania (w tym dwie 

stacje 6-osiowe do pozycjonowania fiber array) 

 Musi umożliwiać automatyczne justowanie dla źródła światła 1310 nm i 1550 nm 

(konfigurowane przez użytkownika) 

 Musi być kompatybilne z elementami fiber array o rozstawie 127um i 250um 

 Minimalna wydajność (ilość wyprodukowanych splitterów) to 8szt/1h 

 Powtarzalność tłumienia wtrąceniowego nie gorsza niż 0.1 dB 

 Funkcjonalność wstępnego utwardzania UV (w trakcie procesu) i właściwego (post-

proces), z kontrolą mocy UV 

 Musi posiadać własny stół optyczny z izolacją wibracyjną 

 W zestawie komputer zarządzający 

 Co najmniej 24 miesiące gwarancji. 

 Dostawa do 31.05.2015. 

 
B. Dostawa Spawarki światłowodowej do włókien Ribbon i pojedynczych (1 szt.) 

 
Wymagana funkcjonalność: 
 

 Możliwość spawania pojedynczych włókien i wstążek włókien („ribbon”), w 

konfiguracjach co najmniej 4-, 8- i 12-włóknowych, 

 Możliwość spawania włókien jednomodowych i wielomodowych, 

 Zestaw z gilotyną do cięcia włókien (pojedynczych i wstążek) z wymiennym ostrzem i 

narzędziem do usuwania pokrycia wtórnego z włókien pojedynczych i wstążek 

(„stripper”), 

 Licznik wykonanych spawów, 

 Zasilanie stacjonarne i przenośne, 

 Pojemność pamięci co najmniej 1000 rekordów, 

 Możliwość zapisywania obrazów wykonanych spawów, 

 Obudowa typu hard case, 

 5 kompletów elektrod zapasowych, 

 Czas spawania nie dłuższy niż 16 sek dla wstążek 12-włóknowych 

 Odpowiedź producenta na zgłoszenie usterki po okresie gwarancyjnym w ciągu 24h 

od momentu zgłoszenia telefonicznego/ mailowego 

 Gwarancja na uszkodzenia mechaniczne i oprogramowania powstałe podczas 

użytkowania urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, nie z winy użytkownika 

co najmniej 12 miesięcy. 

 Dostawa do 15.04.2015. 

 
C. Dostawa Komory do hartowania tuby (1 szt.) 

 
Komora do hartowania tuby musi umożliwiać hartowanie tub kablowych 900 um i 2.0 mm, 

poprzez ich mrożenie i wygrzewanie w zakresie -40/+120degC, w celu wymuszenia pełnego 

skurczu materiału przed zastosowaniem go do produkcji splitterów. 

Wymagana funkcjonalność: 
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 Zakres nastawu i kontroli temperatury co najmniej od -40C do +120C 

 Wielkość komory roboczej nie mniejsza niż 600x700x700 mm 

 Dokładność nastaw temperatury nie gorzej niż 2 stopnie C 

 Jednorodność temperatury w obrębie komory roboczej nie gorzej niż 2 stopnie C 

 Sterownik umożliwiający programowanie cyklu pracy 

 Programowany cykl pracy co najmniej 10 segmentowy 

 Możliwość co najmniej 10-krotnego zapętlenia cyklu pracy 

 Co najmniej 2 konfigurowalne półki w komorze roboczej 

 Co najmniej jeden przepust w ścianie bocznej o średnicy min. 45 mm 

 Okno rewizyjne w drzwiach 

 Oświetlenie wnętrza komory roboczej 

 Instalacja i szkolenie w zakresie dostawy 

 Zasilanie 230 VAC 

 Okres gwarancyjny co najmniej 12 miesięcy. 

 Dostawa do 15.04.2015. 

 

D. Dostawa Stacji pomiarowych w trakcie procesu produkcyjnego (2 szt.) 
 
Stacja pomiarowa w trakcie procesu produkcyjnego musi umożliwiać pomiar i kontrolę 

zarówno tłumienia wtrąceniowego, jak i tłumienia odbiciowego w czasie procesu 

produkcyjnego (a więc dla półproduktów) wytwarzania splitterów PLC z pigtailami o 

kontrolowanej odbiciowości. Stacje pomiarowe muszą być w stanie szybko i precyzyjnie 

mierzyć zarówno tłumienie wtrąceniowe, jak i tłumienie odbiciowe w dużym zakresie 

dynamicznym. Stacje muszą być optymalizowane do pracy w środowisku produkcyjnym i 

cechować się odpowiednią wydajnością pomiarową. 

Wymagana funkcjonalność: 

 Muszą umożliwiać pomiar tłumienia wtrąceniowego i odbiciowego 

 Muszą posiadać co najmniej dwa niezależne kanały pomiarowe 

 Muszą posiadać co najmniej 2 źródła światła (1310 nm i 1550 nm) 

 Detektory mocy optycznej muszą mieć co najmniej 2 mm średnicy 

 Muszą posiadać co najmniej 68 dB zakresu dynamicznego do pomiarów tłumienia 

wtrąceniowego 

 Muszą posiadać co najmniej 68 dB zakresu dynamicznego do pomiarów tłumienia 

odbiciowego 

 Stabilność źródeł światła nie może być gorsza niż 0.01 dB/h 

 W zestawie muszą być co najmniej adaptery gołego włókna, FC, SC, LC i E2k (para 

adapterów każdego rodzaju) 

 Całkowity czas pomiaru nie może być dłuższy niż 2 sekundy 

 Muszą posiadać możliwość zarządzania zdalnego (co najmniej poprzez interfejsy 

USB i RS232) i lokalnego  

 Muszą posiadać pedał do wyboru trybu pomiarowego IL lub RL 

 Muszą posiadać możliwość zapisywania wyników na komputerze 

 Muszą umożliwiać zintegrowanie z własnym oprogramowaniem obróbki danych 

zamawiającego 

 Muszą posiadać zasilanie 230 VAC 

 Muszą posiadać co najmniej 12 miesięcy gwarancji 
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 Dostawa do 31.05.2015 

 
E. Dostawa Stacji pomiarowych produktu końcowego (2 szt.) 

 
Stacja pomiarowa produktu końcowego musi umożliwiać pomiar i kontrolę tłumienia 

wtrąceniowego, tłumienia odbiciowego oraz strat zależnych od polaryzacji w pełni gotowych 

produktów, czyli splitterów PLC z pigtailami o kontrolowanej odbiciowości. Splittery PLC 

mogą posiadać pigtaile zakończone wtykami światłowodowymi, jak i niezakończone. Stacje 

pomiarowe muszą być w stanie szybko i precyzyjnie mierzyć IL, RL i PDL w dużym zakresie 

dynamicznym. Stacje muszą być optymalizowane do pracy w środowisku produkcyjnym i 

cechować się odpowiednią wydajnością pomiarową. 

Ze względu na stopień skomplikowania pomiarów końcowych, jak również ze względu na 

bardzo zróżnicowane wymagania rynkowe odnośnie splitterów PLC, zamawiający oczekuje 

nieco różnej funkcjonalności obydwu stacji pomiarowych.  

a) Stacja pomiarowa produktu końcowego z funkcjonalnością pomiaru PDL – 

stacja będzie posiadała funkcjonalność pomiaru IL, RL i PDL. Szczegółowe wymagania są 

następujące: 

 Musi umożliwiać pomiar tłumienia wtrąceniowego, odbiciowego i strat zależnych od 

polaryzacji 

 Całkowity czas pomiaru IL, RL i PDL nie może być dłuższy niż 5 sekund 

 Możliwość pomiaru splitterów typu 1xN i 2xN 

 Musi posiadać co najmniej dwa porty wyjściowe i co najmniej 8 portów wejściowych 

 Musi posiadać co najmniej 5 źródeł światła: 1270 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm i 

1625 nm 

 Stabilność źródeł światła nie może być gorsza niż 0.01 dB/h 

 Musi posiadać co najmniej 70 dB zakresu dynamicznego do pomiarów IL i RL 

 Musi posiadać port wejściowy umożliwiający podłączenie zewnętrznego źródła 

światła 

 Musi posiadać niezależne detektory RL dla każdego kanału pomiarowego  

 Musi posiadać możliwość zarządzania zdalnego (co najmniej poprzez interfejsy USB i 

RS232) i lokalnego  

 W zestawie komputer zarządzający 

 Musi posiadać możliwość zapisywania wyników na komputerze 

 Musi umożliwiać zintegrowanie z własnym oprogramowaniem obróbki danych 

zamawiającego 

 Musi posiadać zasilanie 230 VAC 

 Musi posiadać co najmniej 12 miesięcy gwarancji 

 Dostawa do 31.05.2015. 

 

b) Stacja pomiarowa produktu końcowego z rozszerzoną ilością kanałów 

pomiarowych – stacja będzie posiadała funkcjonalność pomiaru IL oraz RL ze 

zwiększoną liczbą portów . Szczegółowe wymagania są następujące: 

 Musi umożliwiać pomiar tłumienia wtrąceniowego i odbiciowego  

 Całkowity czas pomiaru IL i RL nie może być dłuższy niż 4 sekundy 
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 Możliwość pomiaru splitterów typu 1xN i 2xN 

 Musi posiadać co najmniej 13 portów pomiarowych RL 

 Musi posiadać co najmniej 2 detektory wielkopowierzchniowe o powierzchni co 

najmniej 5 mm 

 Musi posiadać co najmniej 3 źródła światła: 1310 nm, 1550 nm i 1650 nm 

 Stabilność źródeł światła nie może być gorsza niż 0.01 dB/h 

 Musi posiadać co najmniej 70 dB zakresu dynamicznego do pomiarów IL i RL 

 Musi posiadać niezależne detektory RL dla każdego kanału pomiarowego  

 Musi posiadać zestaw adapterów co najmniej MPO, FC, SC, LC oraz E2k 

 Musi posiadać możliwość zarządzania zdalnego (co najmniej poprzez interfejsy USB i 

RS232) i lokalnego  

 Musi posiadać pedał do wyboru trybu pomiarowego IL lub RL 

 W zestawie komputer zarządzający 

 Musi posiadać możliwość zapisywania wyników na komputerze 

 Musi umożliwiać zintegrowanie z własnym oprogramowaniem obróbki danych 

zamawiającego 

 Musi posiadać zasilanie 230 VAC 

 Musi posiadać co najmniej 12 miesięcy gwarancji 

 Dostawa do 31.05.2015. 

F. Dostawa Myjki ultradźwiękowej (1 szt.) 
 

Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia elementów składowych splitterów PLC, przed 

rozpoczęciem procesu produkcji, w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości. 

Wymagana funkcjonalność: 

 Minimalna pojemność wanny myjącej 30 litrów 

 Kształt wanny myjącej – prostopadłościan 

 Minimalna moc ultradźwięków 600W 

 Częstotliwość ultradźwięków w zakresie 35 kHz – 45 kHz 

 Z funkcjonalnością grzania 

 Minimalna moc grzałki 400 W 

 Zakres nastawu temperatury co najmniej od 0C do +80C 

 Sterownik cyfrowy umożliwiający programowanie cyklu pracy 

 Programowany timer umożliwiający nastaw czasu pracy co najmniej w zakresie 1-30 

minut 

 Wanna myjąca wykonana ze stali nierdzewnej 

 Pokrywa ze stali nierdzewnej 

 Kosz ze stali nierdzewnej 

 Zasilanie 230 VAC 

 Okres gwarancyjny co najmniej 12 miesięcy 

  Dostawa do 15.04.2015. 

3. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do 

wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów 

dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferenta norm technicznych, 
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jakościowych i środowiskowych; posiadanie certyfikatów, uprawnień, zezwoleń, koncesji,  

licencji itp. 

4. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do 

wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów 

dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją 

oraz prawem krajowym i wspólnotowym.  

5. Zamawiający DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH, dopuszczone jest 

składanie ofert na jedną, kilka, bądź wszystkie części zamówienia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – dla każdego urządzenia zgodnie z pkt. II. 
niniejszej specyfikacji. 
 
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. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
6. Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 

uzupełniając tylko tę część, której oferta dotyczy.  
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, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej 
umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  
7. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 

adresem Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta na zakup Stacji oraz urządzeń 
pomiarowych i produkcyjnych cz. ………………” 

 
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 18.12.2014 r. do godz. 13.00. Datą złożenia oferty jest  dzień 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.12.2014 r.,godz.14.00.  
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 stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski,  
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VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. 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 za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Michał Dłubek e-mail: m.dłubek@elmat.pl tel.: (17) 

8660849. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1a – Formularz oferty
1
  

 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY – CZ. A 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 04/12/14 z dnia 04.12.2014 r. na zakup Stacji 
oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych cz. A 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. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Stacji do produkcji splitterów optycznych nowej generacji (2 szt.) 
 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto (za 
2 szt) 

Stawka 
VAT 

Wartość  brutto 
(za 2 szt) 

Słownie wartość brutto 
(za 2 szt) 

     

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni)  i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 31.05.2015 r. 
4. Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura 
VAT/rachunek zostanie wystawiony w walucie w jakiej złożono ofertę. 
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 04/12/14 i akceptujemy jego wymagania 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

                                                           
1
 Należy  uzupełnić tylko te część/części formularza oferty, których oferta dotyczy 
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Załącznik nr 1b – Formularz oferty 
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY – CZ. B 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 04/12/14 z dnia 04.12.2014 r. na zakup Stacji 
oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych cz. B 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. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zakup Spawarki światłowodowej do włókien Ribbon 
i pojedynczych (1 szt.) 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł  
(słownie: .............................................................................................................. 
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni)  i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 15.04.2015 r. 
4. Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura 
VAT/rachunek zostanie wystawiony w walucie w jakiej złożono ofertę. 
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 04/12/14 i akceptujemy jego wymagania 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1c– Formularz oferty 
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY – CZ. C 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 04/12/14 z dnia 04.12.2014 r. na zakup Stacji 
oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych cz. C 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. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zakup Komory do hartowania tuby (1 szt.) 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł  
(słownie: .............................................................................................................. 
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni)  i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 15.04.2015 r. 
4. Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura 
VAT/rachunek zostanie wystawiony w walucie w jakiej złożono ofertę. 
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 04/12/14 i akceptujemy jego wymagania 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1d – Formularz oferty 
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY – CZ. D 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 04/12/14 z dnia 04.12.2014 r. na zakup Stacji 
oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych cz. D 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. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Stacji pomiarowej w trakcie procesu produkcyjnego (2 szt.) 
 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto (za 
2 szt) 

Stawka 
VAT 

Wartość  brutto 
(za 2 szt) 

Słownie wartość brutto 
(za 2 szt) 

     

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni)  i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 31.05.2015 r. 
4. Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura 
VAT/rachunek zostanie wystawiony w walucie w jakiej złożono ofertę. 
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 04/12/14 i akceptujemy jego wymagania 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1e – Formularz oferty 
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY – CZ. E 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 04/12/14  z dnia 04.12.2014 r. na zakup Stacji 
oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych cz. E 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. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Stacji pomiarowej produktu końcowego (2 szt.) 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto (za 
2 szt) 

Stawka 
VAT 

Wartość  brutto 
(za 2 szt) 

Słownie wartość brutto 
(za 2 szt) 

     

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni)  i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do  31.05.2015 r. 
4. Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura 
VAT/rachunek zostanie wystawiony w walucie w jakiej złożono ofertę. 
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 04/12/14  i akceptujemy jego wymagania 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1f – Formularz oferty 
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY – CZ. F 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.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 nr 04/12/14 
 z dnia 04.12.2014 r. na zakup Stacji oraz urządzeń pomiarowych i produkcyjnych cz. F 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. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zakup Myjki ultradźwiękowej (1 szt.) 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł  
(słownie: .............................................................................................................. 
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni)  i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia: w terminie do 15.04.2015 r. 
4. Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Faktura 
VAT/rachunek zostanie wystawiony w walucie w jakiej złożono ofertę. 
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 04/12/14 i akceptujemy jego wymagania 
6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1) Opis przedmiotu oferty. 
 
 
 
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 


