
 

 

  
  

 

Warszawa, 4.01.2022 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/004/MN/01/22 

Zamawiający, firma Fluence sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, NIP: 
5272776154, REGON: 365029156, zaprasza do składania ofert na dostawę spawarki światłowodowej, 
zgodnie z zamieszczonymi niżej wymogami. 

 

1. Parametry Przedmiotu Zamówienia: 

 

Opis wymaganych parametrów Wartość wymaganych 
parametrów 

Urządzenie do spawania światłowodów 

Możliwość spawania światłowodów o: 
 

• średnicy płaszcza 80 - 1200 um 

• średnicy pokrycia ochronnego 80 - 2000 um 

Min. długość uciętego światłowodu przy uchwycie: 
 

• za płaszcz 3 mm 

• za pokrycie ochronne 8 mm 

Typowe straty na spawie dla światłowodów typu: 
 

SMF 0,03 dB 

DSF 0,05 dB 

MMF 0,02 dB 

PMF 0,026 dB  

Możliwość osiowego wyrównywania parametrów TAK 

Możliwość obserwacji czoła spawanych światłowodów TAK 

Regulowany odstęp elektrod, min. zakres 1 - 3 mm 

Minimalny zestaw uchwytów do światłowodów o średnicy 160 um, 250 um, 400 um  

Łącze z komputerem (typ) USB 



 

 

  
  

Obcinarka światłowodów 

Możliwość mocowania uchwytów światłowodowych kompatybilnych 
z oferowanym urządzeniem do spawania światłowodów 

TAK 

Średnica przecinanego światłowodu 80 - 250 um 

Długość przecinanego światłowodu 3 - 40 mm 

Możliwość przecinania światłowodu pod kątem 0 - 15 stopni 

Urządzenie do usuwania pokrycia ochronnego światłowodów 

Temperatura nagrzewania światłowodu < 180 stopni C 

Średnica usuwanego pokrycia ochronnego 250 um, 400 um 

Czas nagrzewania światłowodu < 5 sek. 

Możliwość mocowania uchwytów światłowodowych kompatybilnych 
z oferowanym urządzeniem do spawania światłowodów 

TAK 

Warunki gwarancji i serwisu 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru stanowiącego 
przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub 
angielskim wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego 
miejsce na terenie 
Fluence Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 5/7 
01-217 Warszawa 

TAK 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenie personelu w zakresie 
pełnego funkcjonowania 

TAK 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową 
i naprawę uszkodzeń związanych z eksploatacją przedmiotu umowy 
w okresie trwania gwarancji (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych 
i powstałych z winy Zamawiającego) 

TAK 

Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia niemożliwego do usunięcia, a nie wynikającego z winy 
Zamawiającego 

TAK 

Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku trwania naprawy 
dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania 
naprawy 

TAK 

 
2. Pozostałe warunki, które musi spełniać oferta: 

 



 

 

  
  

1. Minimalny okres gwarancji na oferowany sprzęt: 12 miesięcy.  
2. Miejsce dostawy: ul. Kolejowa 5-7, 01-217 Warszawa 
3. Termin realizacji (dostawy) nie może być dłuższy niż 15 tygodni. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji oraz uruchomienia urządzenia 

w miejscu dostawy. 
5. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu 

składania ofert. 
 

3. Składanie ofert: 
1. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym Nr 1 

stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na 
adres: biuro@fluence.pl lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., 
Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa w terminie do 12.01.2022 r. 

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do 

wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów 
dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą 
specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym. 

5. Osoba wyznaczona do kontaktu w kwestiach technicznych: dr hab. Yuriy Stepanenko, 
e-mail: stepanenko@fluence.pl. 

6. Złożona oferta wiąże Oferenta przez 60 dni od momentu upływu terminu składania 
ofert. 

 
4. Kryterium oceny ofert 

1. Wyłącznym kryterium oceny ofert spełniających wymagania jest cena. 
2. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie najtańsza oferta spełniająca wszystkie 

wymagania opisane w zapytaniu. 
3. Celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN 

zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez 
NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty. 

 

5. Informacje dodatkowe 
1. Celem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do 

realizacji programu badawczego zaplanowanego przez Zamawiającego w ramach 
projektu pn. „Lasery femtosekundowe emitujące na wybranych długościach fal do 
mikroskopii wielofotonowej wybranego” w ramach programu ,,Ścieżka dla Mazowsza” 
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 
6. Załączniki 

1. Formularz Ofertowy Nr 1 do zapytania Z/004/MN/01/22. 
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