
PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz 
ul. Zielona 9, 55-050 Sobótka, dolnośląskie 

tel. (71) 711 71 00, faks (71) 711 71 01 
e-mail: info@greenlan.pl, www.greenlan.pl 

NIP: 897-124-56-36, POIG.08.04.00-02-198/10 
 

Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sobótka przez firmę PHU HAJDAMOWICZ 

	  

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

	  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

   zbieramy oferty do 17.12.2012 r. 

Sobótka, dn. 10.12.2012 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 015/198/2012 

 
(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: 
 

Spawarka światłowodowa 
 
 

I. Rodzaj zamówienia: dostawa / zakup spawarki światłowodowej 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompletna i gotowa do pracy „spawarka światłowodowa” o 
następujących parametrach: 
 

Nazwa Ilość 
Spawarka światłowodowa 1 sztuka 

 
Specyfikacja (SWIZ): 
 
PARAMETRY TECHNICZNE SPAWARKI ŚWIATŁOWODOWEJ: 
 
- Odporna obudowa do celów prac polowych: 

• na deszcz (sztuczny deszcz R=10mm/godz. przez 10min.) 
• na oddziaływanie pyłu (0,1-500µm Krzemianu aluminium przez 12min.) 
• na upadek z wysokości przynajmniej 70cm 

- Zintegrowany piecyk osłonek spawów 
- Centrowanie włókien do rdzenia w systemie PAS 
- Auto-kalibracja łuku spawania w czasie rzeczywistym 
- Możliwość spawania włókien o średnicy pokrycia od 100 do 1000µm bez konieczności 

wymiany uchwytów 
- Możliwość 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 
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- Średnie tłumienie spawów 0.02dB dla SM, 0.01dB 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 minimum 4” 
- Opcja wysokowydajnej baterii z funkcją automatycznego rozładowania i kalibracji 
- Możliwość integrowania docisku włókien z osłoną wiatrową 
- Kompensacja warunków środowiska (temperatury i ciśnienia) 
- Spawanie włókien – poniżej 10 sekund 
- Minimum 300 krotne powiększenie obrazu 
- Możliwość rozbudowy o moduł do spawania złączy do sieci FTTX typu FUSE Connect 
- Możliwość zapisania obrazu/widoku oraz parametrów spawu – pamięć ostatnich 2000 spawów 
- Port komunikacyjny USB 
- Możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania przez Internet 
- Możliwość obsługi funkcji spawarki przez PC/notebook/netbook 
- Gwarancja na spawarkę: minimum 2 lata. 
- Spawarka światłowodowa powinna być dostarczona w walizce ochronnej „twardej” 
umożliwiającej bezpieczny transport spawarki wraz z obcinarką i baterią. 
- Obcinarka światłowodowa do spawarki powinna być dostarczona w etui ochronnym umożliwiającym 
bezpieczny transport, dopasowanym do walizki spawarki. 

• Wymienne, obrotowe ostrze 
• Zastosowanie do standardowych włókien krzemowych o średnicy płaszcza 125µm 
• Powinna zapewnić minimum 45 000 obcięć na jednym ostrzu 
• Opcjonalny uchwyt/pojemnik na ścinki włókien 
• Możliwy kąt cięcia: średnio 0.5 stopnia lub mniej 

 
Spawarka światłowodowa powinna być dostarczona w walizce ochronnej „twardej” umożliwiającej 
bezpieczny transport spawarki wraz z obcinarką i baterią. 
 
 

III. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie 
IV. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie 
V. Kryteria oceny ofert: 100% cena 
VI. Termin składania ofert: do dnia 17.12.2012 r. do godz. 17:00. 
VII. Termin wykonania zamówienia: dostawa nie później niż 31.12.2012 r. 
VIII. Termin płatności za zakup materiałów: płatność do 31.12.2012 r. 
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: 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty. 
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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 na temat infrastruktury udziela Tomasz Hajdamowicz pod nr 
telefonu 71 711 71 84 oraz pod adresem email: poig@greenlan.pl. 

e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

f. Zamawiający sporządzi pisemny wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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). 
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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 015/198/2012 z dnia 10.12.2012 r. pn. „Spawarka 
światłowodowa” za cenę (obejmującą całkowity koszt kompletnej spawarki światłowodowej): 

netto: ___________,____ zł, słownie:  

+ VAT [23%]: ___________,____ zł, słownie: 

brutto: ___________,____ zł, słownie: 

 
2. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: 
 
 
 

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 30 dni, licząc od dnia jej złożenia. 
 

 
 
 

.............................................................................................. 
Pieczęć i podpis Oferenta, stanowisko 

 


