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ZAPYTANIE OFERTOWE 

   zbieramy oferty do 17.12.2012 r. 

Sobótka, dn. 10.12.2012 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 016/198/2012 

 
(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: 
 

Reflektometr światłowodowy 
 
 

I. Rodzaj zamówienia: dostawa / zakup reflektometru światłowodowego 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompletny i gotowy do pracy „reflektometr światłowodowy” o 
następujących parametrach: 
 

Nazwa Ilość 
Reflektometr światłowodowy 1 sztuka 

 
Podstawowym wymaganiem stawianym reflektometrowi jest wykonywanie kompleksowych analiz w 
drugim i trzecim oknie transmisyjnym. 
 
Specyfikacja (SWIZ): 
 
PARAMETRY TECHNICZNE REFLEKTOMETRU ŚWIATŁOWODOWEGO: 
 
a)      Identyfikacja zdarzeń: 

- SM: 1310/1550nm, o dynamice co najmniej 39/37 dB 
- Minimalna szerokość impulsu pomiarowego £ 5ns; 
- Rozdzielczość próbkowania < 0.05 m 
- Strefa martwa zdarzeniowa nie większa niż 0,8m 
- Strefa martwa tłumieniowa nie większa niż 4,5m 
- Strefa martwa PON nie większa niż 35m 
- Co najmniej 256 000 punktów pomiarowych 
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- Platforma pomiarowa powinna być oparta na wielozadaniowym systemie operacyjnym typu 
Windows z możliwością jednoczesnego pomiaru reflektometrycznego, mocy sygnału z 
użyciem wbudowanego miernika mocy i analizy czoła złącza światłowodowego z użyciem 
kamery inspekcyjnej.  

- Menu w języku polskim 
- Dotykowy ekran kolorowy (aktywna matryca TFT) o przekątnej nie mniejszej niż 7cali 
- Czas pracy na bateriach co najmniej 7 godzin 
- Wbudowana pamięć co najmniej 7GB 
- Wbudowane co najmniej 2 porty USB 2.0 
- Urządzenie powinno być zbudowane na procesorze ATOM lub mocniejszym  
- Komunikacja z PC powinna odbywać się z wykorzystaniem portu Ethernetowego  

100/1000BaseT  
- Wbudowany port pozwalający na podłączenie videomikroskopu inspekcyjnego 
- Wbudowana zaawansowana analiza łączy optycznych pozwalająca na automatyczną 

identyfikację rodzaju zdarzenia typu: złącze, makrozgięcie, spaw, spliter oraz ich interpretacje 
graficzną. Pomiar powinien być wykonywany w jednym cyklu pomiarowym z użyciem różnych 
szerokości impulsów.  

- Możliwość rozbudowy o WiFi, Bluetooth 
- Zdalne zarządzanie z wykorzystaniem wbudowanego serwera VNC 
- Oprogramowanie służące do dalszej obróbki pomiarów na PC 
- Możliwość zapisu wyników pomiarów w formacie Bellcore 
- Możliwość zapisu pomiarów dla 1310/1550nm w jednym pliku 
- Możliwość doposażenia o obróbka wyników pomiarów  dla analiz  

dwukierunkowych oraz pracy w oparciu o wykresy wzorcowe  
- Możliwość rozbudowy o analizę VoIP, IPTV z poziomu platformy pomiarowej 
- Waga urządzenia nie powinna przekraczać 2,5 kg 
- Możliwość bezpośredniego podłączenia video-mikroskopu optycznego  
- Urządzenie powinno być wyposażone w złącza typu SM: SC/APC.  
- Gwarancja na urządzenie: min. 12 miesięcy. 

  
b)    Wymagania dodatkowe: 

- Możliwość doposażenia o miernik mocy i światło widzialne 635-650nm 
- Możliwość rozbudowy platformy do weryfikacji włókien światłowodowych o analizy 

ETH/GigE/10GigE w oparciu o Y.1564, PDH/SDH, analiz szerokopasmowych łączy miedzianych. 
- torba transportowa        

 
 
Reflektometr światłowodowy powinien być dostarczony w walizce ochronnej „twardej” umożliwiającej 
bezpieczny transport. 
 
 

III. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie 
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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. 
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 protokół 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 016/198/2012 z dnia 10.12.2012 r. pn. „Reflektometr 
światłowodowy” 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: 
___ dni od dnia _____________. #komentarz: proszę wpisać realny termin w jakim jesteście Państwo w stanie 
dostarczyć materiał/wykonać usługę (+- 1 dzień). Można wpisać konkretną datę lub ilość dni od przyjęcia 
zlecenia. Sam komentarz należy usunąć.  

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 

 
 


