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Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku  
z dnia 09.05.2019 

Request for Quotation - market insight 
of 09.05.2019 

XTPL S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup i 
dostawę: systemu sterowania ruchem liniowym w osi pionowej 
"Zet" (1 komplet) 
 
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu 
pn.: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego 
do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w 
wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach 
fotowoltaicznych”. 

XTPL S.A. would like to encourage you to participate in a procedure 
of a contract award for purchase and delivery: linear motion 
control system in the vertical axis "Zet" (1 set) 
 
The order is made under the framework of the project: „The 
development of an innovative process for the preparation of a new 
generation of TCF layers for use in displays and thin film 
photovoltaic cells”. 

I. WPROWADZENIE: 
Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający w 
szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w dokumencie „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w 
zgodzie z procedurą „rozeznania rynku”. 

I. INTRODUCTION: 
The procedure is carried out in manner ensuring, in particular, fair 
competition and equal treatment of contractors, as well as in 
accordance with the conditions and procedures specified in the 
document „Guidance on the eligibility of expenditure in the 
framework of the European Development Fund, the European 
Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020”, in accordance 
with the rule of “market insight”. 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
XTPL S.A. 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
NIP: 9512394886 
REGON: 361898062 
e-mail: zamowienia@xtpl.com 
www.xtpl.com  

II. NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PARTY 
XTPL S.A. 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
VAT IN: PL9512394886 
Polish National Business Registry Number (REGON): 361898062 
e-mail: zamowienia@xtpl.com 
www.xtpl.com 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę systemu 

sterowania ruchem liniowym w osi pionowej "Zet" (1 
komplet).  

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – nie dłużej niż 
10 tygodni od daty złożenia zamówienia. 

3. Adres dostawy: 
XTPL S.A. 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
(kampus PORT – dawne EIT+, budynek nr 2, piętro 2) 
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w 
godzinach do 8.00 do 16.00 

4. Istotne warunki realizacji zamówienia: 
a) Szczegółowy opis zamówienia / specyfikacja znajduje 

się w załączniku nr 1 - SPECYFIKACJA 
b) Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca 

wyłącznie do celów prac B+R. 
c) Zaoferowane urządzenie musi być kompletne i gotowe 

do użytkowania bez dodatkowych zakupów. 
d) Towar dostarczony Zamawiającemu w ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia będzie 
fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej. 

III.  DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE ORDER 
1. The subject of the order is purchase and delivery a linear 

motion control system in the vertical axis "Zet" (1 set) 
2. Time of the order delivery: no longer than 10 weeks since the 

date of order.  
3. Place of the order delivery: 

XTPL S.A. 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
(PORT campus - former EIT +, building No. 2, floor 2) 
The Ordering Party works from Monday to Friday from 8.00 
a.m. to 04.00 p.m. 

4. Important terms of the contract: 
a) The detailed description of the subject of the order is 

Attachment 1 - SPECIFICATION to this Request for 
Quotation.  

b) The subject of the order is purchase used solely for the 
purposes of R&D. 

c) The offered device shall be complete and ready to use 
without necessity of any additional purchases. 

d) Goods delivered to the Ordering Party will be brand 
new, unused before. 

http://www.xtpl.com/
http://www.xtpl.com/
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IV. OCENA OFERTY  
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się 

całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w 
ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia.  

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miały obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

IV. OFFER RATING 
1. The Ordering Party will be guided by the total gross price of the 

offer when selecting the offer. The price given in the Quotation 
should include all costs and components related to the 
performance of the order. 

2. If the choice of the submitted offer leads to occurrence of a 
chargeable event of the Ordering Party in compliance with the 
applicable regulations of VAT in terms of intra-Community 
acquisition of goods, which the Ordering Party would have to 
pay, the Ordering Party shall add the VAT value to the price 
presented in the submitted offer in order to assess the offer. 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
Termin składania ofert upływ w dniu 28-05-2019 r.  
Oferty winny być wniesione w formie pisemnej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@xtpl.com lub Krzysztof.kaczmarz@xtpl.com  

V. TIME AND PLACE OF SUBMISSION OF THE OFFERS 

The offers shall be submitted till 05/28/2019 . 

The offers shall be submitted in a written form and sent at e-mail 

to: zamowienia@xtpl.com or krzysztof.kaczmarz@xtpl.com  

VI. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku polskim 

lub w języku angielskim. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 

wariantowych. 
3. W przypadku wykrycia w ofercie Wykonawcy błędów, 

pomyłek lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o 
wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty wraz z podaniem 
terminu na odpowiedź. 

VI. ADDITIONAL INFORMATION 
1. The Ordering Party accepts the offers either in Polish or in 

English. 

2. The Ordering Party does not provide for a possibility of 

placing alternative offers. 

3. In the case if errors, mistakes or deficiencies are found in the 

offer of the Contractor, the Ordering Party reserves the right 

to request the Contractor to clarify or supplement the offer, 

including specify the deadline for reply.  
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Załącznik 1 – Specyfikacja do zapytania ofertowego z dnia 09.05.2019 Attachment 1 –Specification to Request for Quotation of 09.05.2019 

  

Specyfikacja dla systemu sterowania ruchem 

liniowym w osi pionowej "Zet" (1 komplet) 

Specification for linear motion control system in the vertical axis 

"Zet" (1 set) 

 

Wymagania co do systemu: 

- możliwość montażu i pracy w pozycji pionowej (oś Z): 

tak 

- zakres ruchu: 100-150 mm 

- dokładność: < 10 µm; 

- rozdzielczość: < 0,5 µm; 

- powtarzalność: < 5 µm, dwukierunkowa; 

- nośność: 70 - 150 N; 

- maksymalna prędkość: > 80 mm/s; 

- ciężar/ masa całkowita systemu: < 8 kg; 

- stabilność pozycjonowania: < 25 nm; 

- wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający 

upadkowi w przypadku problemów z zasilaniem 

(hamulec): tak; 

- niezbędne okablowanie: tak; 

- interfejs komunikacyjny EtherCAT: tak; 

- przetwornik położenia: tak 

System requirements: 

- the possibility of installation and operation in vertical position (Z axis): 

yes 

- travel range: 100-150 mm 

- accuracy: <10 µm; 

- resolution: <0.5 µm; 

- repeatability: <5 µm, bidirectional; 

- load: 70 - 150 N; 

- valocity: > 80 mm / s; 

- mass / total weight: <8 kg; 

- in possition stability: <25 nm; 

- equipped with a safety system to prevent falls in the event of 

power problems (brake): yes; 

- necessary wiring: yes; 

- EtherCAT communication interface: yes; 

- position converter: yes 

  

 


