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ZAPYTANIE OFERTOWE 

   zbieramy oferty do 22.10.2012 r. 

Sobótka, dn. 11.10.2012 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE / PRZETARG 
NR 014/198/2012 

 
(W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sobótka przez 
firmę PHU HAJDAMOWICZ” ze wsparciem środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.04.00-02-198/10-00 

zawartej w dniu 19.12.2011 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Mirosławem Hajdamowiczem prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą PHU HAJDAMOWICZ, 55-050 Sobótka, ul. Zielona 9, NIP: 897-124-56-36) 

 
Działając zgodnie z zapisami § 11 Umowy o dofinansowanie zapraszam do złożenia oferty poprzez 
wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego na: 
 

Urządzenia aktywne do pasywnej sieci 
optycznej (FTTH PON) 

 
 

I. Rodzaj zamówienia: dostawa urządzeń aktywnych 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia są urządzenia aktywne do sieci Gigabit (Ethernet) PON o następujących 
parametrach: 
 

Nazwa Ilość 
OLT – węzeł sieci FTTH PON 1 szt. 
ONU – terminal abonencki FTTH z portami GE 450 sztuk 

 
Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego danego producenta. Oferowane 
komponenty poza modułami SFP/XFP muszą pochodzić od jednego producenta.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE OLT: 
Dostarczone rozwiązanie OLT powinno wspierać technologie GE-PON (IEEE 802.3ah) i GPON (ITU-T 
G.984.4) w zależności od obsadzonych kart. 
 

• OLT wyposażony w 12-portów PON OLT typu SFP z zainstalowanymi wkładkami SFP o 
parametrach nie gorszych niż zdefiniowanych przez standard FSAN Class C+ (moc lasera 
minimum 3,5dBm, czułość - 32dBm, lasery powinny być eye-safety) 

• OLT wyposażony w 2 porty XFP (10Gigabit) oraz 4 porty 1G na wkładki SFP 
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• Wyposażony w redundantne zasilanie DC -48V lub AC 230V. W przypadku kiedy urządzenie OLT 
nie posiada zasilaczy AC należy dostarczyć siłownie AC na DC -48V odpowiednią dla tego 
urządzenia. 

• OLT z możliwością przełączania na warstwie drugiej i trzeciej w modelu ISO/OSI 
• Liczba portów PON OLT (na wkładki SFP) dostępna na urządzeniu nie powinna być mniejsza niż 

40 w pełnym obsadzeniu. 80 w przypadku stosowania protekcji dla sieci PON. 
• Chassis powinno mieć możliwość obsadzenia 10 kartami z portami PON.  
• Ma możliwość instalacji do dwóch kart kontrolno-przełączająco-zarządzających ; karta musi być 

typu hot-pluggable, zawierać także interfejsy RJ45 (out-of-band mamangment) oraz RJ45 
(RS232). 

• Dzięki możliwość rozbudowy o dodatkową kartę przełączająco-zarządzającą powinno zapewnić 
„non-stop-forrwarding” a aktualizacja oprogramowania musi być możliwa bez restartu OLT 

• Ma możliwość wyposażenia w minimum dwie karty typu uplink; karta powinna być wyposażona 
w minimum 2 porty typu XFP i 4 porty GbE SFP (z możliwością odczytu wartości DDM); 

• Wszystkie moduły (zasilania, wentylatory) a także karty (uplinkowa, gpon, zarządzająca) muszą 
być hot-pluggable 

• Każda z kart powinna mieć diody sygnalizujące operatorowi status linku a także status karty 
który sygnalizuje awarię lub pracę danej karty 

• Urządzenie musi wspierać wkładki SFP/XFP od firm trzecich 
• Urządzenie musi mieć możliwość instalacji w szafie 19” 
• Przepływ powietrza zgodny z ETSI powinien odbywać się po bokach (np. ze strony prawej do 

lewej) 
• Wysokość nie może być większa niż 7RU 
• Maksymalny pobór prądu całego chassis obsadzonego wszystkimi modułami nie powinien być 

większy niż 390W przy pełnym obsadzeniu. 
• Wszystkie porty sieciowe muszą być dostępne z przodu 
• Jeden port PON OLT musi mieć możliwość podłączenia przynajmniej 1:128 urządzeń typu ONT 

lub ONU 
• OLT musi mieć możliwość zarządzania zarówno poprzez porty konsolowy (RS 232 - RJ45) jak i 

przez dedykowany port do zarządzania (RJ45 10/100) 
• OLT musi być w pełni zarządzany z poziomu konsoli, telnetu oraz ssh, a także mieć możliwość 

zintegrowania poprzez SNMP z systemami zarządzania firm trzecich, wspierane zarządzanie in-
band jak i out-of-band 

• Zarządzanie przez HTTP dla funkcji L2 (możliwość konfiguracji VLAN-ów) oraz pełna 
konfiguracja dla sieci PON (możliwość tworzenia i edytowania profili, zarządzanie ONU, 
konfiguracja OLT) 

• Możliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym oraz jej wgrywania na zasadzie Copy&Past 
• Konsola typu „Cisco like” 
• Zasięg indywidualnego portu PON z możliwością do 60km 
• Przepustowość przełączania co najmniej 148Gbps (228Gbps California count | full-duplex) 
• Wydajność przełączania co najmniej 220Mpps 
• Pamięć na minimum 32 tysiące adresów MAC 
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• 1K wpisów multicast w L2 oraz 4K wpisów multicast dla IPv4 
• Każdy porty powinien mieć 8 kolejek sprzętowych per port 
• Wymagania co do funkcjonalności PON: 

o Automatyczne wykrywanie uszkodzonych ONT (które nie nadają w przydzielonym przez 
algorytm DBA czasie) i wyłączanie ich z sieci 

o Wykrywanie przerwania kabla magistralnego 
o Pomiar odległości ONT od OLT 
o Rejestracje ONT i przydzielanie zasobów na podstawie Serial numeru ONT 
o Automatyczna aktualizacja oprogramowania w ONT w przypadku wyrycia starszej wersji 
o Zarządzanie ONT na podstawie predefiniowanych profili 
o Przydzielanie zasobów (profilu) na podstawie modelu ONU 
o Wszystkie porty PON powinny wspierać FEC (Forrward Error Correction) w obu 

kierunkach (włączany/wyłączany w zależności od portu i kierunku) 
o Link PON-owy powinien wspierać szyfrowanie danych za pomocą algorytmu AES 
o Link PON-owy powinien wspierać możliwość definiowania ruchu na zasadzie SLA 

(gwarantowany oraz maksymalny (Best effort)) dla portów UNI lub usług w kierunku 
upstream 

o Urządzenie powinno zdalne zarządzać i autoryzować jednostki abonenckie ONU/ONT w 
tym ich konfiguracje portów np. vlanów (w tym dual-tagging), stanu, prędkości, 
priorytetu 802.1p, ilości aktywnych adresów MAC, wielkości ramki 
Ethernetowej,  generowania statystyk i konfiguracje portów FXS jeżeli występują 

o Urządzenie OLT powinno mieć możliwość ograniczania dla każdej z końcówek listy grup 
multicastowych które są dostępne a także liczby aktywnych kanałów w tym możliwość 
włączenia lub wyłączenia igmp snoopingu. 

o Pomiar mocy sygnału za pomocą RSSI transmitowanego oraz odbieranego przez 
ONU/ONT a także powiadamianie w przypadku kiedy moc odbierana przez ONU jest 
zbyt mała lub za duża (overload) 

o OLT powinien mieć możliwość provisionigu ONT bez udział specjalnego systemu 
zarządzania 

o Urządzenie ONT może się zarejestrować do sieci i automatycznie pobrać profil 
domyślny bez uprzedniej konfiguracji jej serial numeru na urządzeniu OLT. 

o Wykrywanie pętli po stronie portów UNI na ONT na zasadzie porównywania adresów 
źródłowych (nie STP/RSTP) 

• Obsługa standardów sieciowych: 
o Protokoły routingu:  iBGPv4, OSPFv2, RIP v1 oraz v2 
o Wsparcie dla Policy Based Routing 
o Protokoły routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM 
o IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan starking 
o Private VLAN ,Private VLAN Edge oraz VLAN Islotation 
o QoS oraz obsługa trzech typów kolejek: SP, WRR, DRR 
o Ingress and egress Rate-limiting 
o Token Buckets 
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o Wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3 
o IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join 
o IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking 
o Wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog 
o Wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP z Root Guard 
o Wsparcie dla Link Aggregation 
o RADIUS oraz TACAS+ 
o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
o Operation, Administration and Maintenance (OAM) 
o Filtrowanie pakietów NetBIOS, ICMP i TCP na podstawie flagi 
o Martian Filters oraz ACL 
o Zabezpieczenie tablicy ARP (ARP Inspcetion) 
o Filtrowanie pakietów DHCP, DHCP Relay oraz wsparcie dla opcji DHCP Option 82 
o Wsparcie w pracy w pierścieniu za pomocą protokołu Ethernet Ring Protection 
o Jumbo Frames 9K 
o Multicast Vlan Reigstration 
o Dwie pamięci flash na dwa systemy operacyjne 

• Temperatura pracy od 0 do 50 stopni Celsiusa 
• Do urządzenia OLT należy dostarczyć dwie wkładki XFP LR (SMF 10km), 2 wkłądki SFP RJ45 

oraz 2 wkłądki SFP LX. Wszystkie moduły optyczne z obsługą DDM. 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE ONU: 

• 1-port SC/APC z wbudowanym przetwornikiem do pracy w sieci PON 
• Przetwornik o nie gorszych parametrach jak: minim moc lasera +0,5dBm, czułość -27dBm. 
• 4 porty LAN typu 10/100/1000Base-T 
• 2 porty FXS (RJ11) 
• Limitowanie pasma (traffic shapping) w kierunku downstream per port LAN 
• Wsparcie dla kodeka SIP 
• Możliwość przypisania dwóch adresów IP dla bramki VoIP 
• Możliwość konfiguracji różnych numerów telefonów na różnych portach FXS (z różną 

konfiguracją SIP Serwerów) 
• Obsługa FAX-ów zgodna z T.38 
• Obsługa IGMP Snooping v1/v2/v3 
• wsparcie dla multicastowej IPTV dla co najmniej 3 dekoderów IP-STB 
• Obsługa filtrowania grup multicastowych per port LAN 
• Monitorowanie grup multicastowych w czasie rzeczywistym 
• Możliwość uruchomienia Routera z funkcją NAT/PPPoE na co najmniej jednym porcie LAN 
• Laser Lock – możliwość schowania adaptera wewnątrz obudowy Urządzenia ONT 
• Zasilanie 12V 
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GWARANCJA URZĄDZEŃ: 
Oferta musi uwzględniać gwarancję typu „następny dzień roboczy” na jednostkę OLT przez okres 2 lat z 
możliwością przedłużenia o kolejne lata. Oferenta musi uwzględniać zapoznawcze 1-dniowe szkolenie 
oraz instalację sprzętu OLT na miejscu w naszej w serwerowni. 
 
Oferta musi uwzględniać techniczne wsparcie telefoniczne w języku polskim oraz dostęp do 
aktualizacji oprogramowania (aktualizacje powinny ukazywać się przynajmniej raz w roku). 
 
 

III. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie 
IV. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie, jedynym kryterium jest cena 
V. Kryteria oceny ofert: 100% cena 
VI. Termin składania ofert: do dnia 22.10.2012 r. do godz. 11:00. 
VII. Termin wykonania zamówienia: dostawa nie później niż 14.12.2012 r. 
VIII. Termin płatności za zakup materiałów: płatność 14-21 dni od dnia dostawy 
IX. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 
X. Informacje administracyjne/dodatkowe: 

a. Zapytanie upubliczniono na stronie www.greenlan.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 
b. Termin związania ofertą: 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty. 
c. Ofertę należy przesłać jednym ze sposobów: poczta ̨, faksem, e-mailem (skan na adres 

poig@greenlan.pl) lub złożyć osobiście. Oferta musi być podpisana i opieczętowana. 
d. Dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela Łukasz Hajdamowicz, 

wszelkie pytania techniczne prosimy przesyłać na adres e-mail: poig@greenlan.pl. 
e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
f. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej 

oferty. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w 
siedzibie Zamawiającego. 

g. Udział środków EFRR (UE) w finansowaniu zamówienia wynosi 60% kwoty netto. 
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania, gdy 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia lub gdy postępowanie obarczone jest wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

XI. Załączniki 
a. Formularz ofertowy (wszystkie pola w pliku .doc są obowiązkowe do wypełniania). 
b. Oświadczenie oferenta. 
c. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (do późniejszego wykorzystania). 
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Załącznik – FORMULARZ OFERTOWY 
 

Miejscowość, data:   
 
Dane oferenta:  
 
 
 
 
 
 

OFERTA HANDLOWA 
dla  

PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz (operator sieci GreenLan) 
 
1. Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 014/198/2012 z dnia 11.10.2012 r. pn. „Urządzenia aktywne do 
pasywnej sieci optycznej (FTTH PON)” za wartość (obejmującą całkowity koszt dostawy): 

netto: ___________,____ zł, słownie:  

+ VAT [    %]: ___________,____ zł, słownie: 

brutto: ___________,____ zł, słownie: 

wartość została obliczona na podstawie następujących cen: 

cena netto za kompletne urządzenie OLT: ___________,____ zł 

cena netto za 1 szt. terminala abonenckiego: ___________,____ zł 
(cena za urządzenie OLT + suma za terminale ONU musi równać się całkowitej sumie Państwa oferty). 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 14.12.2012 roku. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym, 
przyjmuję je w całości i bez zastrzeżeń. 
4. Oświadczam, iż moja oferta ważna jest przez okres 90 dni, licząc od dnia jej złożenia. 
 

 
 
 

.............................................................................................. 
Pieczęć i podpis Oferenta, stanowisko 
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Załącznik – PROTOKÓŁ ODBIORU [wzór] 
 

Miejscowość, data:  Sobótka,  
 
Dane dostawcy materiałów:  
 
 
 
tel.  
 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA URZĄDZEŃ 
do firmy 

PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz (operator sieci GreenLan) 
 
1. Podpisując niniejszy protokół strony potwierdzają* / nie potwierdzają* wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w: 

zapytaniu ofertowym nr 014/198/2012 z dnia 11.10.2012 roku, 
pn. „Urządzenia aktywne do pasywnej sieci optycznej (FTTH PON)”. 

 
2. Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, oraz dwa 
dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
*wybrać właściwe 
 
 
 

 
 
 

.............................................................................................. 
Pieczęć i podpis Dostawcy, stanowisko  

 
 
 

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

Pieczęć i podpis Zamawiającego, stanowisko 
 


