Tarnowskie Góry, 18.09.2012 r.
Sitel Sp. z o. o.
ul. Grodzka 1
42-600 Tarnowskie Góry

Zapytanie ofertowe
Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00
Sitel Sp. z o.o.
siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Grodzkiej 1 zaprasza do złożenia oferty
poprzez wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania na:
Mufy światłowodowe – 50 szt.
Kabel światłowodowy – 100 km
Rodzaj zamówienia: dostawy
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są mufy światłowodowe – 50 szt. oraz kabel
światłowodowy - 100 km
Mufy światłowodowe służące do wykonywania i organizacji spawów światłowodowych
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: 465 x 260
liczba spawów: 240
ilość tacek (max): 10
ilość portów: 1 x O2 + 6 x B
waga: 4 kg
zapas tuby (m): 4,0
ilość mocowań el. centralnych tuby: 8

Ponadto mufy powinny posiadać okrągłe wejścia kablowe oraz jedno wejście owalne, w którym
będzie można dokonać pętli z włókien światłowodowych oraz powinny być dostosowane do
instalacji w sieciach ziemnych oraz napowietrznych.
Kabel światłowodowy przeznaczony do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym
paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i
obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w
każdej konfiguracji przestrzennej.
Kabel powinien być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetrację wody jak również przystosowany do układania
w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej oraz podwieszania na słupach linii telefonicznej,
linii energetycznych średnich i niskich napięć.
Właściwości:
• liczba włókien: 72 J
• ilość aktywnych tub: 6
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• średnica max: 8,4 mm
• Max siła naciągu trwałego: 400 N
• Max siła naciągu instalacyjnego:– 2000 N
• rozciągliwość podczas instalacji: 30 x D
• Temperatura:
pracy: - 30 do +70C
instalacji: - 15 do +60 C
przechowywania: - 40 do +70 C

III. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
V. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
VI. Czas trwania lub termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 31.03.2013 r.
VII. Termin składania ofert: 25.09.2012 r.
VIII. Kryteria oceny ofert: 100% cena
IX. Informacje administracyjne:
a) Termin związania ofertą: Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
b) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Udział środków UE w finansowaniu zamówienia: 60%
X. Załącznik – Formularz ofertowy
Uwaga: formularz ofertowy można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@sitel.net.pl, osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub przesłać za pomocą poczty na adres: Sitel Sp. z o.o. ul. Grodzka 1, 42-600 Tarnowskie Góry
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