
 

 

Warszawa, 16.06.2017 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 16.06.2017/1 

w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 

 

Zamawiający: 
Nazwa firmy: IPT Applied sp. z o.o. 
Adres: ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa 
NIP: 5252609938  
REGON: 360826669 
Email: zamowienia@ipt-applied.pl 
 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zamówienie realizowane w 

ramach projektu „Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na 

technologii światłowodów mikrostrukturalnych”. Zakup ten będzie realizowany w ramach 

działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowanego ze środków 

europejskich. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułu do geometrycznego skalowania 

(przewężania) mikrostruktur światłowodowych zgodnego z poniższą specyfikacją 

(parametry zgodne z poniższymi lub lepsze): 

Moduł 
Elementy składowe 

modułu 
Parametry 

Moduł do geometrycznego 
skalowania (przewężania) 
mikrostruktur światłowodowych 

Wysokonapięciowy 
system generacji łuku 
elektrycznego o 
precyzyjnie 
sterowanych 
parametrach, wraz z 
systemem 
ultraprecyzyjnych 

System generujący 
wysokonapięciowy i 
stabilny łuk elektryczny, 
wraz z systemem 
transportu wygenerowanej 
energii składającym się z 
co najmniej dwóch 
elektrod o podwyższonej 



 

 

doprowadzeń energii 
w obszar obróbki 
termicznej 
światłowodu 

wytrzymałości 

Zmechanizowany 
układ wysoko-
precyzyjnych 
uchwytów 
światłowodowych z 
możliwością 
uniwersalnego 
dostosowywania do 
różnego typu włókien 
światłowodowych - w 
tym włókien 
mikrostrukturalnych 

Uchwyty na światłowody 
(typu V-groove) z 
pokryciem od 100 µm do 
2000 µm 

System do 
precyzyjnego 
wymuszania i kontroli 
parametrów procesów 
geometrycznego 
skalowania 
mikrostruktur 
światłowodowych 
wraz z możliwością 
rejestracji 
przeprowadzonych 
procesów oraz zapisu 
ich parametrów 

Długość skalowanej strefy 
wykonanej na 
światłowodzie (wraz ze 
strefami opadającymi i 
wzrastającymi) do 18 mm 

Możliwość wykonywania 
skalowania na 
światłowodach 
mikrostrukturalnych i 
specjalnych włóknach 
światłowodowych, takich 
jak włókna wysoko 
dwójłomne oraz włókna o 
niesymetrycznym 
przekroju 

Dokładność justowania 
światłowodów nie 
mniejsza niż 0,5 µm w 
osiach X i Y 

Dokładność justowania 
kątowego światłowodów 
nie mniejsza niż 0,5˚ 



 

 

Wieloosiowy, 
zmiennoogniskowy 
układ akwizycji i 
analizy obrazu 
optycznego do 
zastosowań w 
charakteryzacji 
specjalnych struktur 
światłowodowych 

Analiza obrazu gorącego 
powstałego podczas 
skalowania światłowodów 

Możliwość podglądu czoła 
światłowodu 

 
2. Kod CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza  

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji zamówienia. 

Zamówienie stanowi jedną całość i nie może być realizowane fragmentarycznie.  

2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pomoc techniczną w postaci całodobowej 

linii serwisowej w języku polskim przez cały okres trwania gwarancji oraz w okresie 

nie krótszym niż 5 lat od zakończenia montażu modułu.  

3) Zapewnienie polskojęzycznego serwisu technicznego w przypadku awarii w czasie 

nie dłuższym niż 24 h licząc od chwili zgłoszenia. 

4) Od Wykonawcy wymagane jest dostarczenie wymaganego modułu, montaż jego 

elementów oraz prezentacja pełnej funkcjonalności, które powinny nastąpić we 

wskazanym miejscu na terytorium Polski.  

5) Zapewnienie gwarancji obejmującej nieodpłatne naprawy wszystkich części 

składowych Modułu – czas trwania gwarancji to minimum 60 miesięcy. 

6) Przeszkolenie personelu w języku polskim w zakresie użytkowania elementów 

modułu w wymiarze co najmniej 40 h, dla co najmniej dwóch pracowników.  

7) Wykonawca musi dostarczyć w momencie końcowego odbioru: 

-  zdjęcia lub rysunki techniczne elementów modułu, 

- instrukcję obsługi Modułu lub podręcznik użytkowania w języku polskim                       

dostarczone w momencie końcowego odbioru, 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w kwocie 1000 zł 

za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia. 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 



 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego 

Programu w wytycznych programowych, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 

2. nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem 

komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, 

postępowania naprawczego, nie zawiesili prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy 

nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, 

podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, 

3. nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie, 

4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i 

terminowe wykonanie zamówienia, 

5. posiadają opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 50 000 zł na terenie Polski, 

6. posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia, 

7. posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, 

potwierdzone przez wykonanie co najmniej 2 usług, których przedmiotem były 

opracowania i dostawy w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zapytaniu  w 

ostatnich 3 latach, 



 

 

8. dysponują personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w tym dysponują co 

najmniej jedną osobą z wykształceniem inżynierskim. 

 

III. Tryb zamówienia: 

1. Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem 

dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, 

3. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania 

ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania 

ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów, 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego 

V. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert 

Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym 

postępowaniu i zaoferują dostawę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów, według 

następujących kryteriów:  

Cena C: maksymalnie 85 punktów, gwarancja G: maksymalnie 15 punktów. 

Sposób oceny oferty: 

Kryteria 

wyboru 

Zasady przyznawania punktów: Waga 

Cena 

[PLN] 

C=
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦
  ∗ 85 

 

85 



 

 

Gwarancja 

[liczba 

miesięcy] 

G=
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖
∗ 15 

 

15 

 

 

Cena za usługę netto powinna zostać wyrażona w PLN. 

 

VI. Termin oraz sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2017 r. do godziny 17:00 (oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane). 

2) Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem, na adres: Słomińskiego 17/31, 

Warszawa, w godzinach 09:00 – 17:00. 

 

VII. Zmiana Umowy: 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej 

jedna z następujących sytuacji:  

1) Przed podpisaniem Umowy na dostawę wyposażenia, nastąpi zmiana Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych 

umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.  

2) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca 

koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.  

3) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w 

inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy 

spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.  

4) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

Umowy. 



 

 

5) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru 

Umowy. 

 

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany 

postanowień umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków Umowy będzie oznaczał 

rozwiązanie Umowy. 

 

VIII. Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. Zamawiający poinformuje też Wykonawców, którzy złożyli oferty osobiście, 

pocztą bądź kurierem. 

 

IX. Oferta powinna zawierać: 

1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonych wzorów dokumentów: 

1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1). 

2)  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. 

nr 2) 

2. Schemat proponowanego modułu w języku polskim. 

3. Próbki geometrycznego skalowania (przewężenia) mikrostrukturalnego światłowodu 

wysokodwójłomnego, długość skalowanej strefy wykonanej na światłowodzie (wraz ze 

strefami opadającymi i wzrastającymi) do 10 mm, w wersji: a. z zasklepieniem otworów 

światłowodu mikrostrukturalnego oraz b. bez zasklepienia otworów światłowodu 

mikrostrukturalnego. Wraz z próbkami należy dostarczyć ich specyfikację. 

Oferty niekompletne zostaną odrzucone. 

Minimalny termin ważności oferty 60 dni. 

 

X. Załączniki: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym. 

 

 


