
 

 
 

 

Rzeszów, 22.04.2014 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 22/04/14 

Inquiry No. 22/04/14 

 

Dostawa  Maszyna do produkcji kabli FTTH 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 Machine for the production of FTTH Cables for  „The innovative system of  the optic fiber 

passive infrastructure for the FTTH 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 dostawa 

Maszyny do produkcji kabli FTTH. Maszyna 

składa się z dwóch podsystemów. 

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Podsystem 1:  

Szybka linia do produkcji wtórnych pokryć na 

włóknach światłowodowych oraz kabli stacyjnych 

jedno i wielowłóknowych.    

 

 Zakres produktowy:  wytłaczanie pokryć 

wtórnych w formie ścisłych tub, półścisłych 

tub, tub typu „easy strip”,  mikromodułów, 

nakładania wzmocnień i powłok 

zewnętrznych kabli stacyjnych 

jednowłóknowych. 

 Zakres wytłaczanych materiałów: tworzywa 

sztuczne z grupy poliolefin takie jak PE, PP, 

LSOH oraz  PA, PCV, Hytrel, PC. 

 Zakres średnic zewnętrznych wytłaczanych 

materiałów: od 0,6mm do 5mm.  

 Zakres stosowanych materiałów 

wzmacniających: włókno aramidowe, 

włókno szklane. 

 Szybkość wytłaczania: 

o pokryć półścisłych oraz „easy strip” - 

nie mniej niż 700m/min, 

o mikromodułów do 12 włókien – nie 

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 Machine 

for the production of FTTH Cables. Machine consist 

of two subsystems. Equipment  must be brand new. 

 

2. Order specification: 

Subsystem 1: 

Extrusion Line for secondary coatings production for 

optical fibers  and premises single/ multifiber cables 

 

 

 Product range: extrusion of secondary 

sheaths in the form of tight or semi-tight 

tubes, “easy strip” micromodules, placing 

the strengthening parts and external 

singlemode premises cables. 

 

 Range of materials: plastics from the 

polyolefin group PE, PP, LSOH, PA, PCV, 

Hytrel, PC. 

 Outer diameter materials: from 0,6mm up 

to 5mm. 

 Range of strengthening materials: aramid 

fiber, glass yarn. 

 

 Extrusion speed: 
o semi-tight coating “easy strip”- 

min. 700m/min, 
o micromodules up to 12 fibers- min. 

300m/min, 
o sheath of “simplex” premises 



 

 
 

 

mniej niż 300m/min, 

o powłok kabli stacyjnych „simplex” – 

nie mniej niż 200m/min, 

Linia technologiczna powinna być wyposażona w co 

najmniej: 

 urządzenie zdawcze do włókien 

światłowodowych/tub do 12 szpul,  

 urządzenie zdawcze do wzdłużnego 

zdawania włókien wzmacniających aramidu, 

 wytłaczarkę z możliwością szybkiej zmiany 

koloru wytłaczanego materiału, 

 głowicę samocentrujacą do wytłaczania 

wyrobów do średnicy zewnętrznej do 5mm, 

 urządzeń kontrolno pomiarowych 

pozwalających na precyzyjne prowadzenie  

procesu technologicznego i ciągłą kontrolę 

wyrobu,  

 drukarkę (kolor czarny) przygotowaną z 

dużymi prędkościami do 600m/min,  

 nawijarkę do szpul o średnicy tarczy do 

800mm. 

 Nawijarkę do pracy ciągłej do szpul o 

średnicy tarczy do 450mm, 

 system sterowania linią z możliwością 

statystycznego obrabiania danych. 

 

Linia technologiczna ma być zintegrowana z 

istniejącym już systemem chłodzenia wody, z 

urządzeniem zdawczym do ścisłych pokryć, 

urządzeniami centralnego układu podawania 

granulatu. 

Dostawca linii powinien zapewnić nadzór nad 

montażem i uruchomienie linii. 

Odbiór techniczny linii będzie polegał na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych i 

sprawdzeniu jakości wytwarzanych wybranych 

wyrobów.  

 

 

 

cables- min.  200m/min, 
 
 

Extrusion line for Premises Cables should be 

equipped with: 

 Pay-off for optical fibers/tubes max. 12  

spools,  

 Longitudinal yarn pay-off of strengthening 

aramid fibers, 

 

 Extruder with a possibility of colour change, 

 

 Extrusion crosshead for products with max. 

5mm diameter, 

 Measuring devices providing detailed and 

precise product/system control, 

 

 Inkjet printer (black) matrix with min. 1mm 

height and 600m/min speed, 

 Take-up unit for 800mm spools, 

 

 Continuous dual take-up for spools with 

max.450mm diameter, 

 Line control system with a possibility of 

statistical data control, 

The pay-off system has to be used and integrated 

with the previously operating cooling system, pay-

off device for tight covering and colour dosing units. 

The Supplier should guarantee the supervision of the 

line assembly and its proper run.  

The commissioning of the extrusion line will consist 

in viability tests  and the quality control of the 

selected items. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Podsystem 2: 

Wielozadaniowa linia do produkcji kabli 

uniwersalnych i wewnątrzobiektowych. 

Linia wytłaczania powłok zintegrowana ze skręcarką 

s-z. 

• Zakres produktowy:  produkcja kabli 

stacyjnych do 24 włókien, kabli uniwersalnych, kabli 

wewnątrzobiektowych do 24 włókien (opcja do 48), 

kabli z centralną tubą,  kabli dostępowych do 24 

włókien, kabli do instalacji pionowych typu „Rieser” 

do 24 włókien (opcja do 48) oraz mikrokabli, 

wzmacnianych włóknem szklanym lub aramidowym 

oraz sztywnymi elementami wytrzymałościowymi. 

• Zakres średnic zewnętrznych skręcanych 

elementów - od 0,6mm do 4,5mm. 

• Liczba skręcanych elementów: do 24. 

• Zakres stosowanych materiałów 

wzmacniających: włókno aramidowe, szklane, 

kompozytowe elementy wytrzymałościowe. 

• Sposób zdawania wzmocnienia: wzdłużny i 

helikalny. 

• Zakres wytłaczanych materiałów: tworzywa 

sztuczne z grupy poliolefin takie jak PE, PP, LSOH 

oraz  PA, PCV, PU. 

• Zakres średnic zewnętrznych wytłaczanych 

materiałów: od 2mm do 30mm. 

• Szybkość wytłaczania: 

o powłok kabli stacyjnych „simplex”  – nie 

mniej niż 200m/min, 

o kabli rozdzielczych do 12 elementów - nie 

mniej niż 80m/min,  

o powłok kabli stacyjnych wielowłóknowych – 

nie mniej niż 80m/min.  

o powłok mikrokabli - nie mniej niż 100m/min, 

o powłok kabli z tubą centralną - nie mniej niż 

100m/min, 

o powłok płaskich kabli dostępowych - nie 

mniej niż 70m/min, 

o powłok kabli z mikromodułami - nie mniej 

niż 50m/min. 

Linia technologiczna powinna być wyposażona w: 

• urządzenie zdawcze do skręconych 

Subsystem 2: 

Multitasking extrusion line used for universal and 

internal cables production. 

Coating extrusion line integrated with the stranding  

s-z unit. 

 Product range: manufacturing singlemode 

”simplex” cables, dual”duplex zipcord” and 

multifiber up to 24 fibers, universal cables, 

internal cables up to 24 fibers (optional 48 

fibers), cables with a central tube up to 24 

fibers, easy access cables up to 24 fibers, 

cables for vertical installations “Rieser” type 

up to 24 fibers (optional 48 fibers) and 

microcables, strengthened with glass, 

aramid or highly resistant elements 

 Outer diameter range of stranded elements- 

from 0,6mm up to 4,5mm. 

 Number of stranded elements: up to 24. 

 Range of strengthening materials: aramid 

fiber, glass fiber and other strengthening 

elements, 

 Type of pay-off: longitudinal or helical 

 Range of extruded materials: plastics from 

the polyolefin group PE, PP, LSOH, PA, PCV, 

PC . 

 External diameter range of extruded 

materials: from 2mm up to 30mm. 

 Extrusion speed: 

o Sheath of “Simplex” premises 
cables- min. 200m/min, 

o Premises cables up to 12 elements- 
min.  80m/min, 

o Sheath of multifiber premises 
cables- min.  80m/min, 

o Sheath of microcables- min. 
100m/min. 

o Sheath of cables with a central 
tube- min.  100m/min, 

o Sheath of easy access cables- min.  
70m/min, 

o Sheath micromodule cables – min.  
50m/min, 

The extrusion line has to be equipped with: 

 Pay-off unit for stranded parts and a 



 

 
 

 

ośrodków i tuby centralnej,  

• urządzenie zdawcze do 2 sztywnych 

elementów wzmacniających FRP, 

• urządzenie zdawcze do tub i mikromodułów 

na szpulach 450mm w ilości 24 z opcją dobudowy 

kolejnych 24 zdawczych, 

• skręcarkę wyłącznie typu s-z do 24 

elementów, 

• owijadło stabilizujące skręt s-z o ultra niskim 

naciągu, 

• urządzenie zdawcze do heliakalnego i 

wzdłużnego zdawania włókien wzmacniających,  

• urządzenie/środki przeciwdziałąjące 

sklejaniu się włókien wzmacniających z powłoką 

zewnętrzną, 

• urządzenie zdawcze taśmy wodnoblokującej,  

• wytłaczarkę z możliwością szybkiej zmiany 

koloru wytłaczanego materiału, 

• głowicę do wytłaczania wyrobów do średnicy 

zewnętrznej do 30mm,  

• urządzenia kontrolno-pomiarowe 

pozwalające na precyzyjne sterowanie procesem 

technologicznym i ciągłą kontrolę wyrobu, 

• szybką drukarkę (kolor czarny i biały), z 

matrycą do znakowania kabli w zakresie średnic od 

2mm,  

• nawijarkę z bezpiecznym systemem 

wymiany szpuli do 2000mm, 

• nawijarkę do pracy ciągłej do szpul o do 

1000mm, 

• system sterowania linią z możliwością 

statystycznego obrabiania danych. 

Linia technologiczna ma być zintegrowana z 

istniejącym już systemem chłodzenia wody, 2 

urządzeniami zdawczymi do FRP, urządzeniem do 

podawania „ripcordów”, urządzeniami centralnego 

układu podawania granulatu. 

Montaż i uruchomienie linii ma odbywać się pod 

nadzorem i przy udziale specjalistów dostawcy linii. 

Odbiór techniczny linii będzie polegał na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych i 

sprawdzeniu jakości wytwarzanych wybranych 

central tube, 

 2 pay-offs for strength member FRP, 

 Pay-off for tubes and micromodules on 

450mm spools, 24 pcs and optional 24 pcs 

for later integration, 

 Stranding unit s-z type up to 24 elements, 

 Binder after S-Z stranding unit of low yarn 

tension, 

 Longitudinal and heliacal yarn pay-off, 

 A device/ anti-glue products preventing 

fibers from sticking together, 

 Waterblocking tape pay-off, 

 Extruder with a possibility of colour 

change, 

 Extrusion crosshead for products with max. 

30 mm diameter, 

 Measuring devices providing detailed and 

precise product/system control, 

 Inkjet printer (black) with a matrix to mark 

cables  in the range of 2mm, 

 

 Take-up unit for 2000mm spools, 

 Continuous dual take-up for spools with 

max.1000 mm diameter, 

 Line control system with a possibility of  

statistical data control, 

 

 

 

The line system has to be equipped and integrated 

with cooling system, 2 pay-offs for FRP, to pass the 

”ripcords” and colour dosing units, which are the 

part of the central dosing system. 

 

 

The assembly and the line run should proceed 

under the supervision and cooperation with 

specialists. 

 

The commissioning of the extrusion line will consist 

in viability tests  and the quality control of the 

selected items. 



 

 
 

 

wyrobów.  

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 nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przedmiotu zamówienia ma być 

wykonana do 31.03.2015 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. 

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 

 

3. One- year warranty  for possible mechanical 

and software failures arising during machine 

operation according to the 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 does not allow for partial 

offers. 

6. The Ordering Party does not permit 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 31.03.2015. 

 

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 



 

 
 

 

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 linii” 

 

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 06.05.2014 r. do 

godz. 14.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 

06.05.2014 r., godz. 15.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

affiliated with the Ordering Party. 

 

 

V. INSTRUCTIONS FOR PREPARING THE OFFER 

1. The offer must be submitted  on 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: „Oferta na dostawę linii” 

 

 

 

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 06.05.2014 till 2.00. p. m.   

 

2. The offers will be evaluated on 06.05.2014 

at 3 p.m. 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 

 

VII. OFFER VALIDITY 

Up to 30 days from the date when the offer was 

submitted officially. 



 

 
 

 

 

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. Marian 

Wronikowski tel. 17 74 09 783, e mail – 

m.wronikowski@elmat.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 

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 REGARDING 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 

Marian Wronikowski tel. 17 74 09 783, e mail - 

m.wronikowski@elmat.pl. 

The Ordering Party  reserves the right to cancel the 

procedure without giving any reasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

……………………………………. 
                                                                                                                                                                                              (data/date) 

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

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

 

Oferta na sukcesywną dostawę Maszyny do 

produkcji kabli FTTH 22/04/14 

 

W ramach zapytania ofertowego złożona w dniu 

………………………………………………………….. 

Przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na 

dostawę Maszynę do produkcji kabli FTTH oferujemy  

sukcesywną dostawę sprzętu zgodnego z zapytaniem 

ofertowym 22/04/14 za cenę: 

 

………………………………………………………… 

słownie…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

W załączniku opis przedmiotu zamówienia 

The offer for supply of Machine for the 

production of FTTH Cables 22/04/14 

 

Within inquiry submitted on 

…………………………………………………………… 

By the: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

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

With reference to invitation to submit offers for 

the delivery of Machine for the production of FTTH 

Cables we offer successive supply of the 

equipment compiling with inquiry 22/04/14 for the 

given price: 

………………………………………………………… 

say…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

A description of the subject of inquiry is included 

in the attachment 

                                                                                                                          

                                                                                                                            ………………………………………………….. 

                                                                                                                            podpis dostawcy/supplier’s signature 


