
 

 

Warszawa, 21.02.2019 r. 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego  wynajmu 

specjalistycznej aparatury, niezbędnej do realizacji projektu „Innowacyjne światłowody dedykowane do 

integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w 

nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości” w ramach działania 4.1.1, 

oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie „Badania naukowe i prace 

rozwojowe”, poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

Zamawiający: 

Nazwa firmy: IPT Advanced Sp. z o.o.  

Adres: ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa  

NIP: 5252610918   

Email: zamowienia@ipt-advanced.pl 

 

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

projektu „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego 

wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki 

strukturalnej o wysokiej rozdzielczości”.  

Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznej aparatury do mikroobróbki termiczno-

mechanicznej światłowodów specjalnych, w tym mikrostrukturalnych. 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Podstawową funkcją jaką ma spełniać aparatura jest możliwość mikro obróbki termiczno-mechanicznej 

szkła światłowodowego. Oferowana aparatura musi stanowić w pełni funkcjonalny, samowystarczalny 

moduł do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych procesów. Zamawiający nie dopuszcza częściowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, aparatura musi być kompletna i zapewniać wszystkie funkcjonalności 

określone w zapytaniu. 

 

 



 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Aparatura musi posiadać następujące funkcjonalności:  

• Uzyskiwanie zakończeń światłowodowych z płaską powierzchnią o kącie nachylenia czoła 

poniżej 1° 

• Uzyskiwanie spawów pomiędzy światłowodami specjalnymi o całce przekrycia modów >0,99 z 

uzyskaniem strat optycznych mniejszych niż 0,1dB 

• Wykonywanie spawów włókien światłowodowych o średnicach z zakresu 80-400 µm 

• Mikroobróbkę światłowodów specjalnych (m.in.: przewężanie, zasklepianie otworów, łączenie 

włókien specjalnych z włóknami standardowymi) 

• Wykonywanie na włóknach mikrostrukturalnych (o średnicach zewnętrznych od 40 µm) 

sprzęgaczy ze sprzężeniem bocznym o długości strefy sprzężenia z zakresu od 10 mm do  

100 mm z dokładnością 0,3 mm 

• Wykonywanie spawów wielu włókien standardowych z włóknem wielordzeniowym 

pozwalających na niezależne pobudzenie rdzeni (otrzymywanie elementów fan-in, fan-out) ze 

stratami na połączniu mniejszymi niż 5 dB 

• Wykonywanie spawów włókien mikrostrukturalnych bez zasklepiania otworów z możliwością 

pomiaru osiągnięcia strat na poziomie 0,2 dB 

• Przewężanie kapilar o średnicach od 300 do 1200 µm oraz zgrzewanie z elementami 

światłowodowymi 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu na czas wynajmu do procedur technologicznych 

wymaganych do osiągnięcia powyższych efektów. 

 

Kod CPV: 38540000 -2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. 

Uprzejmie prosimy o podanie miesięcznego kosztu wynajmu aparatury (cena netto i brutto w PLN). 

Prosimy o przesyłanie szacowania wartości najpóźniej do dnia 01.03.2019 na adres mailowy: 

zamowienia@ipt-advanced.pl 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 


