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Rogoźnica, 15.06.2016r. 

Zapytanie ofertowe nr 2016/06/15/02 
w ramach Programu LIDER VI 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 

Zamawiający : 
Nazwa /firma/: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów 

Adres /siedziba/: Rogoźnica 312; 36-060 Głogów Małopolski; Polska 

NIP: 517036711 
REGON: 180910225 
TEL: +48 531 779 160 
FAX: +48 17 770 73 99 
Email: centrum@pcfs.org.pl 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany w ramach realizacji 

projektu „Wielozakresowe światłowodowe czujniki temperatury na włóknach 
mikrostrukturalnych” zakup usług zgodnie z poniższą specyfikacją.  

 

Lp. Nazwa Specyfikacja Ilość 

1 
precyzyjne uchwyty do 
swiatłów specjalnych (v-
rowki) 

Zestaw uchwytów o długości nie większej 
niż 5 cm, szerokości nie większej niż 5 cm, 
średnicy dostosowanej do światłowodów o 
średnicy z zakresu od 100 um do 400 um 

1 
zestaw 

2 
osłonki/zabezpieczenia do 
światłowodów specjalnych 

Osłonka umożliwiająca zabezpieczenia 
spawu światłowodu o średnicy 
przynajmniej 160 µm 

14 
zestaw 

3 
szklane elementy do  
zabezpieczania połączeń 
światłowdów 

Szklane elementy (tuby, kapilary, itp.) 
umożliwiające zabezpieczenie elementów 
światłowodowych o średnicy od 125 um do 
600 um 80 szt 

4 Komplet elementów  
umożliwiających 
konstrukcje 
mechanicznych układów 
testowych 

Elementy wykorzystują śruby do 
mocowania M4 i M6, umożliwiają 
tworzenie konstrukcji o wysokości co 
najmniej od 20 cm do 100 cm,   

1 szt 

5 Elementy do precyzyjnego 
wyginania włókna 
światłowodowego z 
możliwością obrotu 
włókna wzdłuż jego osi  

Elementy do precyzyjnej zmiany pozycji 
włókna z dokładnością 0,01 mm oraz z 
możliwością obrotu włókna w zakresie 
kątów 0-360 stopni 

2 szt 

6 elementy do precyzyjnego 
obracania/przemieszczania 
specjalnych elementów 

stolik umożliwiający mocowanie i 
przemieszczanie precyzyjnego elementu 
optycznego z rozdzielczością 5 µm lub 4 szt 
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optycznych lepszą wzdłuż osi X, Y i Z w zakresie 4 mm 
lub więcej na każdej osi, dostosowany w 
sposób umożliwiający pracę ze 
światłowodami mikrostrukturalnymi 

7 
Światłowodowe dzielniki 
mocy optycznej 

Ilość wejść: 1, Ilość wyjść: pomiędzy 2 a 7, 
zakres długości NIR, światłowód 
kompatybilny ze światłowodem używanym 
w czujniku zgięć 5 szt 

8 Patchcordy jednomodowe 
do konektoryzacji włókna 
czujnikowego 

Patchcordy umożliwiające wprowadzanie i 
wyprowadzanie wiązki świetlnej do i z 
elementu czujnikowego 88 szt 

9 

specjalne sprzęgacze 
światłowodowe 

sprzęgacz działający w zakresie III okna 
telekomunikacyjnego z 2 wejściami i 2 
wyjściami, sprzęgacz powinien umożliwiać 
dzielenie sygnałów optycznych w stosunku 
90:10 (4 szt.); 99:1 (4 szt.) ; 75:25 (4szt.) i 
60:40 (4 szt) 15 szt 

10 

specjalne źródło światła 

Źródło światła szerokospektralne o 
centralnej długości fali 1550 nm i szerokości 
co najmniej 20nm, kompatybilne z innymi 
elementami w zamówieniu   8 szt 

11 

specjalne detektory  

Element składający się z macierzy co 
najmniej 7 detektorów zintegrowany z 
kartą akwizycji danych i kompatybilny z 
elementami światłowodowymi. Pasmo 
detektora: III okno telekomunikacyjne 2 szt 

12 

przełącznik optyczny 

Przełącznik optyczny o 1 wejściu i min. 7 
wyjściach na zakres III okna 
telekomunikacyjnego i kompatybilny z 
konektorami głowicy czujnika zgięć 4 szt 

13 

wzmacniacze optyczne 

Element wzmacniający promieniowanie 
optyczne dla długości fal z zakresu III okna 
telekomunikacyjnego i poziomie 
wzmocnienia co najmniej 23 dB 8 szt 

14 

element elektroniczny do 
sterowania specjalnymi 
źródłami światła 

dedykowany element sterowania źródłem 
światła w paśmie 1550 nm przystosowany 
do wprowadzania sygnału optycznego do 
światłowodu mikrostrukturalnego, element 
sterowania powinien być kompatybilny z 
innymi elementami światłowodowymi 
będącymi przedmiotem zamówienia 8 szt 

 

 

Kryteria oceny oferty: 
Wybór podwykonawcy, odbędzie się na podstawie nadesłanych, w terminie, formalnie 
zgodnych ofert. Spośród nadesłanych ofert zostanie komisyjnie wybrana oferta według 
następujących kryteriów: 
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Sposób oceny oferty: 

Kryteria wyboru 
Zasady przyznawania 

punktów: 
Waga  

Cena 

Punkty 1-3, przy czym 3 punkty 
dla ceny najkorzystniejszej, 1 

punkt dla ceny najmniej 
korzystnej, 2 punkty dla 

pozostałych cen 

3 

Czas dostawy przedmiotu zamówienia 
od dnia złożenia zamówienia 

Do 40 dni – 2 punkty 
Od 40 dni – 1 punkt  1 

 
Cena za usługę netto powinna zostać wyrażona w PLN. 
 
Miejsce składania oferty : 
Miejsce: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów 
Małopolski; Polska 
Sposób: forma elektroniczna adres e-mail: centrum@pcfs.org.pl lub forma papierowa 

(pocztą, osobiście lub przez kuriera). 

Termin składania ofert do dnia: 30 czerwca 2016r., do godz.17.00 
Termin ważności oferty: nie mniejszy niż 60 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
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