
 

 

Warszawa, 29.08.2019 r. 

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych 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    

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”.  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych opisanych w tabeli poniżej: 

Przedmiot Opis szt Jednostka 

precyzyjne uchwyty do 
swiatłowodów specjalnych (v-
rowki) 

Precyzyjne mocowanie światłowodów 
specjalnych o zwiększonej średnicy 
zewnętrznej z zakresu 125 - 250 um.  

1 szt 

osłonki/zabezpieczenia do 
światłowodów specjalnych 

Osłonka zabezpieczająca połączenie 
spawu światłowodów o różnych 
średnicach zewnętrznych z zakresu 125 - 
250 um o długości max 5 cm  

6 szt 

elementy do precyzyjnego 
obracania światłowodów 
specjalnych 

Układ manipulacji kątowej światłowodu 
nie osiowo symetrycznego o średnicy 

2 szt 



 

 

zewnętrznej do 250 um z dokładnością 
nastawy kąta 1° 

Układy elektroniczne do 
interrogacji interferometrycznych 
czujników światłowodowych  

Układ elektroniczny zapewniający 
stabilność zasilania źródła 
półprzewodnikowego z stabilnością 
prądową poniżej 10 uA i możliwością 
modulacji piłokształtnej o amplitudzie min 
20 mA z częstotliwością przynajmniej 100 
Hz  

2 szt 

rozgałęziacze światłowodowe do 
światłowodów specjalnych  

Rozgałęziacze sygnału optycznego wraz z 
elementem odbiorczym ortogonalnych 
polaryzacji z poziomem selektywności 
względem polaryzacji min 18 dB i paśmie 
min 50 kHz  

1 szt 

układy elektroniczne do sterowania 
specjalnych źródeł światła i 
detektorów 

Układ elektroniczny zapewniający 
kontrolę centralnej długości fali źródła 
półprzewodnikowego na poziomie 
stabilności min. 5 pm/8h  

5 szt 

 

Uprzejmie prosimy o podanie ceny netto i brutto w PLN ww. materiałów. 

Prosimy o przesyłanie szacowania wartości najpóźniej do dnia 05.09.2019 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. 

 

 


