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Projekt „Opracowanie innowacyjnych elementów roboczych maszyn sektora leśnego i przetwórstwa biomasy w oparciu o 
wysokoenergetyczne technologie powierzchniowej modyfikacji warstwy wierzchniej elementów odlewanych” realizowany w 
ramach I Konkursu Programu „Nowoczesne Technologie Materiałowe – Techmatstrateg”. 

 
         Poznań, dnia 05.12.2019 r.  
 
                           ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/02/12/2019/ZM 
 

Postępowanie realizowane jest na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1. ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 777-00-03-280 
REGON: 000033614 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pt: „Mikrotwardościomierz Vickersa”. 
 
Kod CPV 38540000-2 

 
Mikrotwardościomierz Vicersa musi posiadać następujące parametry techniczne : 

 Obudowa twardościomierza całkowicie metalowa. 

 Zakres obciążeń nie mniejszy niż od 1gf do 2kgf z automatycznym mechanizmem obciążania i 

odciążania  i prędkością  obciążania minimum 60μm/sec. 

 Obciążenia nastawne przynajmniej podane: 1; 5; 10; 50; 100; 300; 500; 1000; 2000 gf. 

 Rewolwer minimum sześcio-pozycyjny na karuzeli (przynajmniej cztery gniazda na obiektywy oraz 

dwa na wgłębniki) z automatycznym sterowaniem. 

 Korbowe pokrętło kontrolera wysokości położenia stolika z elementem umożliwiającym precyzyjne 

ustawienie stolika poprzez pchnięcie. 

 Powiększenie w okularze x10. 

 Mikroskop pomiarowy z obiektywami przynajmniej: x10, x50, x100. 

 Rozdzielczość cyfrowa pomiaru mikroskopu nie gorsza niż 0,01µm. 

 Opcje optyczne mikroskopu przynajmniej: filtr kolorowy dla zielonego, apertura pola, apertura 

diafragma. 
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 Wymagane źródło światła – LED. 

 Kolorowy, dotykowy panel sterujący LCD umożliwiający przynajmniej: start, reset, obrót rewolweru, 

regulację natężenia światła, czas przytrzymania obciążenia. 

 Urządzenie musi umożliwiać ustawienie zakresu zadowalających wartości twardości, wartości zbyt 

niskich, wartości zbyt wysokich na panelu sterującym LCD. 

 Panel sterujący LCD musi wyświetlać:  

1. przynajmniej: przekątne D1 i D2; 

2.  skale twardości HV-HK; 

3.  twardość; 

4. obciążenie; 

5. informację o tym czy dany wynik twardości jest przynajmniej: zadowalający, jest zbyt niski, 

jest zbyt wysoki. 

 Mikroskop musi być zintegrowany z obudową i uniemożliwiać jego demontaż bez użycia narzędzi. 

 Możliwość wykonywania pomiarów w skalach HV, HK. 

 Stolik XY o wymiarach 100x100mm, maksymalny zakres przesuwu stolika XY nie mniej niż 25x25mm. 

 Możliwość badania próbek o maksymalnych wymiarach nie mniejszych niż 95mm wysokości i 

115mm szerokości. 

 Jeden diamentowy wgłębnik Vickers. 

 Jeden diamentowy wgłębnik Knoop. 

 Co najmniej jeden wzorzec twardości (  HV700). 

 Urządzenie musi posiadać funkcję autodiagnostyki. 

 System musi wyświetlać informacje o błędach w zakresie mechaniki i przełączników. 

 Urządzenie musi umożliwiać pracę zgodnie z normami JIS B-7734/B-7725, ASTM E-384 i ISO 6507-2. 

 Wymiary nie większe niż 190 x 450 x 510 mm ze względu na ograniczoną przestrzeń laboratoryjną. 

 Waga nie większa niż 40 kg. 

 Komputer PC min: Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, Pamięć RAM: min. 8GB. HDD: min. 1 TB. Video 

full HD min. 21’’ Druga karta Ethernet, 1 USB port. 

 Oprogramowanie do pomiarów automatycznych z kamerą i okablowaniem. 
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Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia systemu w przynajmniej następujące elementy: 

1. Dodatkowe obiektywy, przynajmniej x5, x20, x40; 

2. Dodatkowy okular, przynajmniej x15; 

3. Filtr kolorów: żółtego i niebieskiego; 

4. Aperturę numeryczną i polową co najmniej 1-6 i 1-7 mm (wybieralna co 1); 

5. Stolik obrotowy o średnicy co najmniej 128mm; 

6. Uchwyty do pochylania próbki; 

7. Uchwyty do pomiaru cienkich warstw przynajmniej do 5mm; 

8. Uchwyty do dokładnych pomiarów próbek o średnicy max 5mm. 

 

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

IV. WARUNKI W UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

-  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w niej co 

najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust. 1 pkt 2)  
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

V. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W    

POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania - wzór 

oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 i  oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - 

wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 

VI.    KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

1. Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie 

wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów : 

 
a) Cena 

80% cena liczona wg wzoru: 

 

najniższa cena oferty               x 80% 

cena badanej oferty 

 

b) 20% okres gwarancji  liczony wg wzoru: 
  
najdłuższy oferowany okres gwarancji           x 20 %, 

 okres gwarancji  badanej oferty        
         

Uwzględnia się tylko oferty z okresem gwarancji nie krótszym niż 12 miesięcy. 
 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt. 

5. Przyjmuje się, że 1%=1pkt.    
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VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

8 tygodni od dnia złożenia zamówienia. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu, 

 na adres ujma@pimr.poznan.pl,  

- poczty tradycyjnej, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31     60-963 Poznań 

 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 11.12.2019 r. DO GODZ. 12:00 

Osoby do kontaktu:  

- w sprawach formalnych: Justyna Ujma, e-mail: ujma@pimr.poznan.pl,  tel. kom. 514 796 360 

- w sprawach merytorycznych: Dorota Kapcińska -Popowska, e-mail: dorota@pimr.poznan.pl,  

tel. 61 8 712 290   

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.pimr.poznan.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik n r 3 - Wzór formularza ofertowego,  

ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO FORMULARZA NR 3 SPECYFIKACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU.  

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.  
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