
Gdańsk, 29.04.2011r.

Dotyczy: Projekt „Rozwój szerokopasmowego Internetu na obszarach białych plam w województwie
pomorskim” o numerze POIG.08.04.00-22-029/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się zapytaniem w sprawie dostawy 1 kpl. spawarki do kabli światłowodowych według poniŜszej
specyfikacji.

Spawarka powinna być dostarczona w walizce ochronnej „twardej” umoŜliwiającej bezpieczny transport wraz
z obcinarką, baterią i kablami zasilającymi. W komplecie powinny się znaleźć:

• spawarka światłowodowa
• bateria wraz z kablem do ładowania
• kabel zasilania 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej
• obrotowy nóŜ do włókien światłowodowych.

Spawarka światłowodowa
• Odporna obudowa umoŜliwiająca prace polowe:

� na deszcz (sztuczny deszcz R=10mm/godz. przez 10min.)
� na oddziaływanie pyłu (0,1-500µm Krzemianu aluminium przez 12min.)
� na upadek z wysokości 76cm (wyciąg z Telcordia GR-765 Core [135]  Upadek na podstawę).

• Zintegrowany piecyk osłonek spawów.
• Centrowanie włókien do rdzenia.
• Auto-kalibracja łuku spawania w czasie rzeczywistym.
• MoŜliwość spawania włókien o średnicy pokrycia od 100 do 1000µm bez konieczności wymiany

uchwytów.
• MoŜliwość spawania włókien SM (ITU-T G.652),  MM (ITU-T G.651),  DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T

G.655) i inne zgodne z  ITU-T G.657.
• Średnie tłumienie spawów  0.02dB dla SM, 0.01 dla MM, 0.04dB dla DS, 0.04dB dla NZDS.
• Pełne pozycjonowanie w spawarce (x, y, z) obydwu końców włókien.
• Automatyczna identyfikacja typu włókien.
• Precyzyjny system pasowania rdzeni PAS.
• Wielopozycyjny układ monitora z funkcją auto-pozycjonowania obrazu, wielkość monitora min. 4”.



• Opcja wysokowydajnej baterii z funkcją automatycznego rozładowania i kalibracji.
• MoŜliwość integrowania docisku włókien z osłoną wiatrową.
• Kompensacja warunków środowiska (temperatury i ciśnienia).
• Czas spawania włókien do 9 sekund.
• Minimum 300 krotne powiększenie obrazu.
• MoŜliwość rozbudowy o moduł do spawania złączy do sieci FTTx Fuseconnect.
• MoŜliwość zapisania obrazu/widoku oraz parametrów spawu – min. 2000 zapisów.
• Port komunikacyjny USB.
• MoŜliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania przez Internet.
• MoŜliwość obsługi funkcji spawarki przez PC.

Obcinarka światłowodowa
Obcinarka światłowodowa powinna być dostarczona w etui ochronnym dopasowanym do walizki

spawarki, umoŜliwiającym bezpieczny transport i spełniać następujące wymagania:
• Wymienne ostrze.
• PowyŜej 40 000 obcięć na jednym ostrzu.
• Opcjonalny uchwyt/pojemnik na  ścinki włókien.
• Kąt cięcia minimum 0,5 stopnia.

W ofercie proszę uwzględnić cenę netto oraz termin dostawy urządzenia.

Do przygotowania oferty i jej wyceny proszę przyjąć następujące załoŜenia:
• warunki płatności: min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
• okres związania ofertą: 45 dni
• termin dostawy: nie później niŜ do dn. 31.05.2011r.

Oczekujemy na dostarczenie oferty w terminie do dnia 12.05.2011r. w formie pisemnej (osobiście lub listownie)
na adres:

Pro-internet Sp. z o.o.
ul. Lęborska 23B, 80-387 Gdańsk

Osobą upowaŜnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Robert Cybulski, kom. 500-207-330.

Kryteriami oceny oferty będzie cena, termin wykonania oraz warunki płatności, wg. poniŜszego zestawienia:
• cena 70%
• gwarancja 20%
• warunki płatności 10%



………………………, dn. …………………

Dotyczy: Projekt „Rozwój szerokopasmowego Internetu na obszarach białych plam w województwie

pomorskim” o numerze POIG.08.04.00-22-029/10

FORMULARZ OFERTY
na dostawę spawarki do kabli światłowodowych

 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Pro-internet Sp. z o.o.

ul. Lęborska 23B

80-387 Gdańsk

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spawarka do kabli światłowodowych zgodnie ze specyfikacją nie gorszą niŜ w zapytaniu.

a) warunki płatności: min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT

b) okres gwarancji: min. 12 m-cy

c) termin dostawy: nie później niŜ do dn. 31.05.2011r.

 III. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą: do dn. 31.05.2011r.

 IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa: ............................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

NIP: ............................................................................................................................

Nr rach. bankowego: ............................................................................................................................



 V. OFERTA

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

cena netto: ..................................................................................................................

słownie: ..................................................................................................................

2. Oferuję termin dostawy: ..................................................................................................................

3. Oferuję warunki gwarancji: ..................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Oferuję warunki płatności: ..................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Oświadczam, Ŝe z naleŜytą starannością zapoznałem się ze specyfikacją przedmiotu zapytania i nie

wnoszę do niej zastrzeŜeń.

4. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie kwalifikacje i moŜliwości potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zapytania.

5. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są:

• dokumenty firmy: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

- REGON

- NIP

• oświadczenie o niekaralności właściciela lub osoby reprezentującej oferenta (wzór w załączeniu)

............................................................

(podpis osoby uprawnionej)


