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 W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia do realizacji 

projektu „Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne 

do celów czujnikowych” w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R prze 

przedsiębiorstwa” działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

 

Zamawiający: 

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

Adres: Konopnica 133 

21-030 Konopnica 

 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup materiałów 

eksploatacyjnych i substratów do technologii wytwarzania światłowodów specjalnych realizowany  

w ramach projektu -  „Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i 

mechaniczne do celów czujnikowych”.  

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów do 

technologii wytwarzania światłowodów specjalnych opisanych w tabeli poniżej.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofert częściowych. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Kategoria 

materiału 

Materiał Ilość 

Materiały 

eksploatacyjne i 

substraty do 

technologii 

wytwarzania 

światłowodów 

specjalnych 

Kapilary ze szkła krzemionkowego 

(czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, zwiększona dokładność 

wykonania, Øzew.= 1 mm (dokładność ± 0,002 mm), 

współczynnik wypełnienia: 0,5 (dokładność ± 0,05), długość = 1 

000 mm (dokładność ± 1mm)), 

6 000 szt. 

Pręciki ze szkła krzemionkowego o zwiększonej dokładności 

wykonania 

(czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, zwiększona dokładność 

wykonania, Øzew.= 1 mm (dokładność ± 0,002 mm), długość = 

1000mm (dokładność ± 1mm)), 

12 000 

szt. 
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Szczegóły dotyczące zamówienia: 

 

Kod CPV:  

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane 

24000000 – Produkty chemiczne 

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Uprzejmie prosimy o podanie miesięcznej ceny netto i brutto w PLN. 

Prosimy o przesyłanie szacowania wartości najpóźniej do końca dnia 07.05.2021 na adres mailowy: 

zamowienia@ipt-safety.pl 

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

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Pręciki ze szkła krzemionkowego domieszkowane GeO2 

(czystość OH<1 ppm, CL<2500 ppm, domieszkowanie na 

poziomie 3,5 - 6,5% mol GeO2, Øzew.=1 mm (dokładność ± 

0,005 mm), długość 1000mm (dokładność ± 1mm), współczynnik 

wypełnienia: powyżej 0,5 - profil współczynnika załamania: 

skokowy, fluktuacje profilu współczynnika załamania: nie 

większe niż 1%). 

1 000 szt. 
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