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 Poznań, dnia 24.09.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 25/04/09/2020/ZS/POIR 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31 

60-963 Poznań 

NIP: 777-00-03-280 

REGON: 386701226 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.”Elementy/materiały niezbędne do budowy 

instalacji pilotażowej oraz drobny sprzęt laboratoryjny”. 

1. Elementy do budowy instalacji pilotażowej - układu pneumatycznego 

1.1. Siłownik z nastawą amortyzacji położenia końcowego, dwustronnego 

działania o skoku 160 mm- 2 szt. 

• tłoczysko z magnesem do czujników kontaktowych, 

• wartość skoku siłownika: 160 mm, 

• materiał tłoczyska: stal nierdzewna, 

• materiał tłoka oraz nakrętki: technopolimer, 

• materiał uszczelek: poliuretan, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar, 

• średnica tłoka: fi/50 mm, 

• gwint tłoczyska: M16x1.5, 

• wykonanie wg normy ISO 15552, 

• typ: A, 

• rozstaw śrub mocujących: w kwadracie 46.5 mm. 

1.2. Czujnik kontaktronowy NO- 14 szt. 

• rodzaj materiału: PA66 oraz PA6I/6T, 

• kompatybilny z siłownikami (pozycje: 1.1, 1.10, 1.11, 1.13), 

• napięcie zasilania: 10÷30V AC/DC, 

• zakres temperatury pracy: od -25 do 75 °C, 

• długość kabla:  2.5 m, 

• długość czujnika: 29.5 mm, 

• szerokość czujnika: 6.2 mm, 

• wysokość czujnika: 4.5 mm. 
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1.3. Głowica sferyczna - przegubowa- 1 szt. 

• ucho przegubu przeznaczone do siłownika wg normy ISO 15552, 

• dostosowana do średnicy tłoka fi/50, 

• gwint M16x1.5, 

• otwór pod wałek: fi/16 mm, 

• długość całkowita: 85 mm, 

• odległość początku przegubu do osi otworu pod wałek: 64 mm. 

1.4. Wspornik dla głowicy przegubowej D50- 1 szt. 

• wspornik dla głowicy przegubowej do siłownika wg normy ISO 15552, 

• długość wałka: 74 mm, 

• średnica wałka: 16 mm, 

• odległość wewnętrzna pomiędzy ściankami widełkowymi: 40 mm, 

• rozstaw otworów mocujących w kwadracie: 56.5 mm, 

• otwory pod śrubę M8, 

• dostosowany do głowicy przegubowej przedstawionej w puncie 1.3. 

1.5. Jednokierunkowy mikroregulator przepływu typu MRF NT- 8 szt. 

• średnica przelotu: fi/8 mm, 

• rozmiar przyłącza 1: 1/4’’, 

• rozmiar przyłącza 2 (złączka wtykowa): 8 mm, 

• przepływ dla 6 bar: 750 l/min, 

• ciśnienie robocze: 10 bar, 

• kąt przyłączy: 90°. 

1.6. Zawór odcinający, dwukierunkowy 1/4-1/4 NC- 2 szt. 

• przepływ dla 6 bar: 700 Nl/min, 

• maksymalne ciśnienie wejściowe: 10 bar, 

• minimalne ciśnienie wejściowe: 0.5 bar, 

• port gwintowany: 1/4’’, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 60 °C, 

• seria STP. 

1.7. Trójnik wtykowy (typ „T”) - 2 szt. 

• typ: R 32 NSF, 

• ciśnienie robocze: 16 bar, 

• wykonanie wg normy: NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61, 

• rozmiar dwóch przyłączy wtykowych: fi/8 mm, 

• rozmiar przyłącza gwintowanego: 1/8’’, 

• długość gwintu: 6.2 mm, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością, 

• zakres temperatury pracy: od -20 do 150 °C. 

1.8. Kierunkowy zawór sterujący V 5/2 (M) EB 80- 6 szt. 

• poziom zabezpieczenia: IP65, 
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• ciśnienie robocze: 3÷8 bar (zawory bez wspomagania); 10 bar (zawory ze  

            wspomaganiem), 

• przepływ dla 6.3 bar przy różnicy ciśnień wynoszącej 1 bar: 350 Nl/min. dla 

średnicy fi/4 mm, 650 Nl/min. dla średnicy fi/6 mm, 800 Nl/min dla średnicy 

fi/8 mm. 

1.9. Sprzęgło elastyczne- model GA-K- 1 szt. 

• dostosowane do średnicy tłoka: fi/50, 

• gwint zewnętrzny: M16x1.5, 

• gwint wewnętrzny: M16x1.5, 

• długość gwintu: 32 mm, 

• długość całkowita: 103 mm, 

• maksymalna szerokość: 41 mm. 

1.10. Siłownik z nastawą amortyzacji położenia końcowego, dwustronnego 

działania o skoku 60 mm- 2 szt. 

• wartość skoku siłownika: 60 mm, 

• średnica tłoka: fi/50 mm, 

• tłoczysko z magnesem do czujników kontaktowych, 

• gwint tłoczyska: M16x1.5, 

• materiał tłoczyska: stal nierdzewna, 

• materiał tłoka oraz nakrętki: technopolimer, 

• materiał uszczelek: poliuretan, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar, 

• wykonanie wg normy ISO 15552, 

• typ: A, 

• rozstaw śrub mocujących: w kwadracie 46.5 mm, 

1.11. Kompaktowy siłownik typu CMPC o skoku 80 mm- 2 szt. 

• wartość skoku siłownika: 80 mm, 

• średnica tłoka: fi/32 mm, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar, 

• rozstaw śrub mocujących w kwadracie: 32.5 mm, 

• gwint tłoczyska: M10x1.25 

• długość gwintu: 22 mm, 

• tłoczysko z magnesem do czujników kontaktowych, 

• materiał tłoczyska: stal nierdzewna, 

• materiał tłoka oraz nakrętki: technopolimer, 

• materiał uszczelek: poliuretan. 

1.12. Jednokierunkowy mikroregulator przepływu serii MRF N TC- 4 szt. 

• średnica przelotu: fi/8 mm, 

• rozmiar przyłącza 1: 1/8’’, 

• rozmiar przyłącza 2 (złączka wtykowa): fi/8 mm, 

• przepływ dla 6 bar: 400 Nl/min, 
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• ciśnienie robocze: 10 bar, 

• kąt przyłączy: 90°. 

1.13. Siłownik z rolką oporową UNITOP o skoku 20 mm- 1 szt. 

• średnica tłoka: fi/32 mm, 

• wartość skoku siłownika: 20 mm, 

• tłoczysko z magnesem do czujników kontaktowych, 

• średnica zewnętrzna rolki: fi/20 mm, 

• szerokość rolki: 8 mm, 

• maksymalne ciśnienie wejściowe: 10 bar, 

• rozstaw śrub mocujących: w kwadracie: 32 mm, 

• materiał tłoczyska: stal nierdzewna, 

• materiał tłoka oraz nakrętki: technopolimer, 

• materiał uszczelek: poliuretan, 

1.14. Jednokierunkowy mikroregulator przepływu serii MRF NT- 1 szt. 

• średnica przelotu: fi/6 mm, 

• rozmiar przyłącza 1: 1/8’’, 

• rozmiar przyłącza 2 (złączka wtykowa): fi/8 mm, 

• przepływ dla 6 bar: 380 Nl/min, 

• ciśnienie robocze: 10 bar, 

• kąt przyłączy: 90°. 

1.15. Tłumik MWSFE 1/8''- 1 szt. 

• ciśnienie robocze: 12 bar, 

• gwint zewnętrzny: 1/8’’, 

• wysokość elementu tłumiącego: 8.2 mm, 

• długość gwintu [+/- 0.5]: 6.2 mm, 

• materiał: mosiądz niklowany, 

• materiał drutu: stal nierdzewna, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 80 °C, 

• masa: 6 g. 

1.16. Kierunkowy zawór sterujący I 2 zawory 3/2NC (M) EB 80- 1 szt. 

• poziom zabezpieczenia: IP65, 

• ciśnienie robocze: 3.5÷8 bar (zawory bez wspomagania); 10 bar (zawory ze  

           wspomaganiem), 

• monostabilny 82, 

• przepływ dla 6.3 bar przy różnicy ciśnień wynoszącej 1 bar: 600 Nl/min.  

dla średnicy 1/4’’, 

1.17. Zaślepka technopolimerowa serii R- 1 szt. 

• mocowanie wtyku: R9, 

• rodzaj materiału: tworzywo sztuczne, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar, 

• długość: 29.8 mm, 
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• rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne) fi/6 mm. 

1.18. 25-pinowy moduł EB80- 1 szt. 

• konfigurowany PNP lub NPN, 

• poziom zabezpieczenia: IP65, 

• zakres napięcia roboczego: 10.8 ÷ 31.2 V, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 50 °C, 

• maksymalna liczba sterowych pilotów: 21, 

• rozstaw otworów montażowych: 47 mm. 

1.19. Płyta zasilająca fi/10 tłum. EB80- 1 szt. 

• wewnętrzne zasilanie pilotów, 

• zakres ciśnienia roboczego: od 3 do 8 bar, 

• przepływ dla 6.3 bar przy różnicy ciśnień wynoszącej 1 bar: 2800 Nl/min.  

dla portu 1, 3200 Nl/min. dla portu 3 oraz 5), 

• bez wspomagania serwomechanizmu, 

• średnica przyłącza wtykowego: 10 mm. 

1.20. 4-pozycyjna podstawa do zaworów fi/8 (5/16’’) EB80- 1 szt. 

• porty pełnego przepływu, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 50 °C, 

• wymiary gabarytowe: 121.6 x 58.4 x 36.2 mm, 

• stopień ochrony: IP65, 

• posiada 8 elementów sterujących (sygnałów), 

• porty pełnego przepływu, 

• średnica przyłącza dla czterech pozycji: fi/8 mm (5/16’’). 

1.21. 3-pozycyjna podstawa do zaworów fi/8 EB80- 1 szt. 

• posiada 6 elementów sterują, 

• porty pełnego przepływu, 

• średnica złączy wtykowych dla pozycji 1: fi/8 mm, 

• średnica złączy wtykowych dla pozycji 2: fi/8 mm, 

• średnica złączy wtykowych dla pozycji 3: fi/6 mm, 

• stopień ochrony: IP65, 

• wymiary gabarytowe: 121.6 x 43.8 x 36.2 mm, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 50 °C. 

1.22. Zamknięta płyta końcowa Multipol EB80 C1- 1 szt. 

• poziom zabezpieczenia: IP65, 

• zamknięta płyta czołowa dla wysp ze złączem wielobiegunowym, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 50 °C, 

• długość płyty: 121,6 mm, 

• szerokość płyty: 36,2 mm. 

1.23. Wtyk z kablem UL 25-PIN 90°- 1 szt. 

• długość kabla: 2.5 m, 
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• poziom zabezpieczenia: IP65, 

• ilość pinów: 25. 

1.24. Zestaw V3V oraz FR oraz SY1 1/4 5 08 RMSA-1 szt. 

• przyłącze gwintowane wejściowe oraz wyjściowe: 1/4’’, 

• posiada zawór odcinający, 

• wymiary gabarytowe: 126 x 198 x 44 mm, 

• sposób montażu: pionowy, 

• z przodu oraz z tyłu posiada dodatkowe przyłącze zasilające 1/8’’ dla manometru 

lub złączy, 

• zestaw posiada dwie śruby do montażu ściennego o wielkości gwintu M4, 

• maksymalne ciśnienie wejściowe: 15 bar, 

• zakres temperatury pracy przy ciśnieniu 10 bar: od -10 do 50 °C, 

• stopień filtracji: 5 µm, 

• spust kondensatu: ręczny, półautomatyczny spust drenujący kondensat 

automatycznie, gdy nie ma ciśnienia w filtrze, lub poprzez ręczne naciśnięcie 

zaworu spustowego, 

• zakres ciśnienia wyjściowego: 0 ÷ 8 bar. 

1.25. Manometr z obudową kwadratową- 2 szt. 

• zakres skali: 0÷12 bar, 

• złącze gwintowane: 1/8’’, 

• wymiary tarczy: 40x40, 

• temperatura pracy: do 50 °C. 

1.26. Tłumik MW SE 1/8’’- 1 szt. 

• ciśnienie robocze: 12 bar, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 80 °C, 

• przyłącze z gwintem zewnętrznym: 1/8’’, 

• długość gwintu [+/- 0.5]: 6 mm, 

• materiał: mosiądz niklowany, 

• materiał drutu: brąz spiekany niklowany, 

• wysokość: 21 mm. 

1.27. Złączka prosta R1- 1 szt. 

• rozmiar przyłącza (złącze wtykowe): fi/10 mm, 

• rozmiar przyłącza gwintowanego: 1/4’’, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar,  

• seria: F-E, 

• długość całkowita: 33.5 mm, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością, 

• zakres temperatury: od -20 do 150 °C. 

1.28. Wtyk szybkozłącza typu 26 DN 7.2- 1 szt. 

• geometria: prosta, 
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• ciśnienie robocze: 35 bar, 

• materiał: mosiądz, 

• przepływ nominalny: 1 000 l/min, 

• nominalny rozmiar szybkozłącza DN: 6-8 (1/4’’ – 5/16’’), 

• przyłącze z gwintem zewnętrznym: 1/4’’, 

• długość gwintu: 9 mm, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością, 

• długość całkowita: 33 mm. 

1.29. Zaworowe złącze elektropneumatyczne serii 70 3/8'' 3/2, pojedynczy  

sol. NC- 1 szt. 

• schemat drogi: 3/2, 

• przepływ przy 6 bar DP 1 bar: 2150 Nl/min, 

• klasa izolacji: F 155, 

• maksymalne ciśnienie wejściowe: 10 bar, 

• minimalne ciśnienie wejściowe: 2.5 bar, 

• maksymalna temperatura pracy: 60°C, 

• poziom zabezpieczenia: IP65, 

• napięcie cewek: 12VDC- 24VDC- 24VAC- 110VAC- 220VAC- 50/60 Hz. 

1.30. Cewka 22 D8 2W-24VDC- 1 szt. 

• średnica trzpienia: fi/8 mm, 

• klasa izolacji: F 155, 

• poziom zabezpieczeń: IP65, 

• znamionowe napięcie: 24 V, 

• tolerancja napięcia: -10% ÷ 15%. 

1.31. Złącze elektryczne z wtyczką do cewki 22 mm- 1 szt. 

• przyłącze kablowe: PG9, 

• typ złącza: LED + VDR 24V, 

• długość maksymalna złącza: 48 mm, 

• szerokość: 21 mm, 

• kolor: transparentny. 

1.32. Złączka kątowa R31- 2 szt. 

• seria: F-E, 

• maksymalne ciśnienie wejściowe: 16 bar, 

• zakres temperatury pracy: od -20°C do 150 °C, 

• przyłącze wtykowe: fi/10 mm, 

• przyłącze gwintowane: 3/8’’, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością, 

• geometria: kolanko, kąt 90°. 

1.33. Tłumik MWSE 3/8’’- 1 szt. 

• przyłącze z gwintem zewnętrznym: 3/8’’, 
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• długość gwintu [+/- 0.5]: 11 mm, 

• ciśnienie robocze: 12 bar, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 80 °C, 

• materiał: mosiądz niklowany, 

• materiał drutu: brąz spiekany niklowany,  

• wysokość: 33 mm. 

1.34. Zestaw V3V oraz FR oraz SY2 1/2 20 12 RMSA- 1 szt. 

• przyłącze gwintowane wejściowe oraz wyjściowe: 1/2’’, 

• wymiary gabarytowe: 183 x 246 x 61 mm, 

• spust kondensatu: ręczny, półautomatyczny spust drenujący kondensat 

automatycznie, gdy nie ma ciśnienia w filtrze, lub poprzez ręczne naciśnięcie 

zaworu spustowego, 

• z przodu oraz z tyłu posiada dodatkowe przyłącze zasilające 1/4’’ dla manometru 

lub złączy , 

• sposób montażu: pionowy, 

• zestaw posiada dwie śruby do montażu ściennego o wielkości gwintu M5, 

• stopień filtracji: 20 µm, 

• spust kondensatu: RMSA, 

• zakres ciśnienia wyjściowego: 0 ÷ 12 bar. 

1.35. Adapter do manometru 1/4-1/8- 1 szt. 

• rozmiar gwintu zewnętrznego: 1/4’’, 

• rozmiar gwintu wewnętrznego: 1/8’’, 

• uszczelnienie: NBR, 

• posiada o-ring. 

1.36. Tłumik MWSE 1/4’’- 1 szt. 

• rozmiar gwintu zewnętrznego: 1/4’’, 

• długość gwintu [+/- 0.5]: 8.5 mm, 

• wysokość: 23.5 mm, 

• ciśnienie robocze: 12 bar, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 80 °C, 

• materiał: mosiądz niklowany, 

• materiał drutu: brąz spiekany niklowany. 

1.37. Złączka prosta R1- 1 szt. 

• rozmiar przyłącza (złącze wtykowe): fi/10 mm, 

• rozmiar przyłącza gwintowanego: 1/2’’, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar,  

• seria: F-E, 

• długość całkowita: 31.5 mm, 

• zakres temperatury: od -20 do 150 °C, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością. 
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1.38. Wtyk szybkozłącza typu 26 DN 7.2- 1 szt. 

• geometria: prosta, 

• materiał: mosiądz, 

• nominalny rozmiar szybkozłącza DN: 6-8 (1/4’’ – 5/16’’), 

• przyłącze z gwintem zewnętrznym: 1/2’’, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością, 

• długość gwintu: 12 mm, 

• długość całkowita: 38 mm. 

1.39. Wzmacniacz ciśnienia z regulacją fi/63- 1 szt. 

• port gwintowany: 3/8’’, 

• maksymalne ciśnienie na wyjściu: 16 bar, 

• maksymalne ciśnienie wyjściowe: 20 bar, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 60 °C. 

1.40. Manometr z obudową okrągłą- 1 szt. 

• zakres skali: 0÷12 bar, 

• złącze gwintowane: 1/8’’, 

• wymiary tarczy: fi/40 mm, 

• temperatura pracy: do 50°C. 

1.41. Złączka prosta R1- 2 szt. 

• rozmiar przyłącza (złącze wtykowe): 10 mm, 

• rozmiar przyłącza gwintowanego: 3/8’’, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar,  

• seria: F-E, 

• przeznaczenie do kontaktu z żywnością, 

• długość całkowita: 30.5 mm, 

• zakres temperatury: od -20 do 150 °C. 

1.42. Tłumik MWSCQ 3/8’’- 2 szt. 

• rozmiar gwintu zewnętrznego: 3/8’’, 

• długość gwintu [+/- 0.5]: 8.5 

• wysokość: 29.2  mm, 

• maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar, 

• zakres temperatury pracy: od -10 do 80 °C, 

• materiał: mosiądz niklowany, 

• materiał drutu: brąz spiekany niklowany. 

1.43. Wąż poliuretanowy kalibrowany pod średnicę zewnętrzna fi/6 - 10 metrów 

• kolor: niebieski, 

• średnica wewnętrzna: 4 mm, 

• średnica zewnętrzna: 6 mm, 

• materiał: poliuretan z domieszką poliestru, 

• minimalne ciśnienie rozrywania przy temperaturze 20 °C: 32 bar, 
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• promień zagięcia 18 mm. 

1.44. Wąż poliuretanowy kalibrowany pod średnicę zewnętrzna fi/8- 30 metrów 

• kolor: niebieski, 

• średnica wewnętrzna: 5.7 mm, 

• średnica zewnętrzna: 8 mm, 

• materiał: poliuretan z domieszką poliestru, 

• minimalne ciśnienie rozrywania przy temperaturze 20 °C: 26 bar, 

• promień zagięcia 30 mm. 

1.45. Wąż poliuretanowy kalibrowany pod średnicę zewnętrzna fi/10- 10 metrów 

• kolor: niebieski, 

• średnica wewnętrzna: 7.5 mm, 

• średnica zewnętrzna: 10 mm, 

• materiał: poliuretan z domieszką poliestru, 

• minimalne ciśnienie rozrywania przy temperaturze 20 °C: 22 bar, 

• promień zagięcia 45 mm. 

2. Elementy do budowy instalacji pilotażowej - układu elektrycznego 

2.1. Indukcyjny system pozycjonowania- 1 szt. 

• programowalne, analogowe wyjście prądowe lub napięciowe, 

• zakres odległości obiektu: 0.5 ÷ 3 mm, 

• zakres pomiaru: 0 ÷ 120 mm, 

• zakres liniowości: 1 ÷ 119 mm, 

• zakres napięcia roboczego: 12 ÷ 30 V DC, 

• posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 

• błąd liniowości w zakresie pomiarowym: +/- 0.8 mm, 

• błąd liniowości w zakresie liniowym: +/- 0.4 mm, 

• dokładność: +/- 0.1 mm, 

• wskaźnik napięcia roboczego: LED, kolor zielony, 

• prąd zasilania bez obciążenia: do 40 mA, 

• parametryzacja oraz diagnostyka przez IO-Link, 

• typ interface: IO-Link (przez C / Q = Pin 4), 

• wejściowe dane procesowe: 16 bitów, 

• zakres temperatury pracy: od -25 do 85 °C, 

• rodzaj połączenia: 5-pinowe, złącze M12x1, 

• stopień ochrony: IP67, IP69K, 

• masa: 113 g. 

2.2. Wtyczka z zintegrowanym zadławieniem- 1 szt. 

• stopień ochrony: IP44, 

• materiał: tworzywo sztuczne, 

• liczba biegunów: 5, 
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• prąd znamionowy IEC: 63 A, 

• wskaźnik położenia styku ochronnego: 6h, 

• kierunek wprowadzenia wtyczki: prosty, 

• rodzaj połączenia: zacisk śrubowy, 

• napięcie zgodne z normą EN 603092: 400 V (50+60 Hz), 

• kolor identyfikacyjny: czerwony, 

• kierunek wprowadzenia kabla: przykręcany. 

2.3. Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa przez obrót 1R- 6 szt. 

• liczba pozycji sterowniczych: 1, 

• kolor pokrywy obudowy: żółty, 

• stopień ochrony: IP65, 

• liczba przycisków grzybkowych: 1, 

• materiał obudowy: tworzywo sztuczne, 

• liczba styków rozwieranych, 

• posiada napis dookoła grzybka: EMERGENCY STOP (lub podobny). 

2.4. Przełącznik krzywkowy 3 biegunowy- 1 szt. 

• prąd znamionowy: 63 A, 

• opis pozycji stabilnych: OFF-ON, 

• ilość biegunów: 3, 

• moc maksymalna: 22 kW, 

• ilość pozycji stabilnych: 2, 

• wymiary gabarytowe: 106 x 90 x 110.5 mm, 

• masa: 420 g. 

2.5. Rozłącznik bezpiecznikowy 10A- 7 szt. 

• prąd znamionowy: 10 A, 

• napięcie znamionowe: 400 V, 

• liczba biegunów: 1, 

• rozmiar: D01, 

• szerokość: 17.5 mm. 

2.6. Bezpiecznik topikowy 10A- 10 szt. 

• charakterystyka: gL/ gG, 

• prąd znamionowy: 10 A, 

• kod koloru czerwonego, 

• rozmiar: D01, 

• napięcie znamionowe: 400 V, 

• długość [+/- 1 mm]: 36 mm. 

2.7. Złączka szynowa 2 przewodowa, szara- 100 szt. 

• zakres temperatury pracy: od -60 do 105 °C, 

• długość: 48.5 mm, 

• rodzaj materiału izolującego: PA 66, 

• rodzaj połączenia elektrycznego 1: zacisk sprężynowy, 
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• kolor: szary, 

• rozmiar rastra: 5.2 mm, 

• liczba poziomów: 1, 

• złączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.25 ÷ 4 mm2, 

• prąd znamionowy: 24 A, 

• pozycja połączenia: z góry, 

• montaż na szynie DIN 35 mm, 

• liczba zacisków na piętro: 2, 

• napięcie znamionowe: 800 V. 

2.8. Złączka szynowa ochronna, żółto-zielona- 20 szt. 

• zakres temperatury pracy: od -35 do 105 °C, 

• długość: 48.5 mm, 

• rodzaj materiału izolującego: PA 66, 

• rodzaj połączenia elektrycznego 1: zacisk sprężynowy, 

• kolor: żółto-zielony, 

• rozmiar rastra: 5.2 mm, 

• liczba poziomów: 1, 

• złączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.25 ÷ 4 mm2, 

• montaż na szynie DIN 35 mm, 

• liczba zacisków na piętro: 2. 

2.9. Złączka szynowa 2 przewodowa, niebieska- 40 szt. 

• zakres temperatury pracy: od -60 do 105 °C, 

• długość: 48.5 mm, 

• rodzaj materiału izolującego: PA 66, 

• rodzaj połączenia elektrycznego 1: zacisk sprężynowy, 

• rodzaj połączenia elektrycznego 1: zacisk sprężynowy, 

• kolor: niebieski, 

• rozmiar rastra: 5.2 mm, 

• liczba poziomów: 1, 

• złączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.25 ÷ 4 mm2, 

• prąd znamionowy: 24 A, 

• pozycja połączenia: z góry, 

• montaż na szynie DIN 35 mm, 

• liczba zacisków na piętro: 2, 

• napięcie znamionowe: 800 V. 

2.10. Złączka szynowa 2 przewodowa, czerwona- 40 szt. 

• zakres temperatury pracy: od -35 do 105 °C, 

• długość: 48.5 mm, 

• rodzaj materiału izolującego: PA 66, 

• rodzaj połączenia elektrycznego 1: zacisk sprężynowy, 

• rodzaj połączenia elektrycznego 1: zacisk sprężynowy, 
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• kolor: czerwony, 

• rozmiar rastra: 5.2 mm, 

• liczba poziomów: 1, 

• złączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.25 ÷ 2,5 mm2, 

• prąd znamionowy: 24 A, 

• pozycja połączenia: z góry, 

• montaż na szynie DIN 35 mm, 

• liczba zacisków na piętro: 2, 

• napięcie znamionowe: 800 V. 

2.11. Mostek grzebieniowy 10-torowy, szary- 10 szt. 

• rozstaw rastra: 5.2 mm, 

• kolor: szary, 

• model: złącze poprzeczne, 

• liczba mostkowanych złączek: 10, 

• prąd znamionowy: 25 A, 

• sposób montażu: na wtyk, 

• posiada izolację, 

• napięcie znamionowe: 800 V, 

• szerokość: 50.4 mm, 

• wysokość: 19 mm. 

2.12. Mostek grzebieniowy 10-torowy, niebieski- 10 szt. 

• kolor: niebieski, 

• model: mostek wielotorowy przewodowy, 

• liczba mostkowanych złączek: 10, 

• prąd znamionowy: 25 A, 

• sposób montażu: na wtyk, 

• posiada izolację, 

• napięcie znamionowe: 800 V, 

• szerokość: 50.4 mm, 

• wysokość: 19 mm. 

2.13. Mostek grzebieniowy 10-torowy, czerwony- 10 szt. 

• kolor: czerwony, 

• model: mostek grzebieniowy, 

• liczba mostkowanych złączek: 10, 

• prąd znamionowy: 25 A, 

• sposób montażu: na wtyk, 

• napięcie znamionowe: 800 V, 

• szerokość: 50.4 mm, 

• wysokość: 19 mm. 

2.14. Ścianka końcowa, szara- 25 szt. 

• grubość: 0.8 mm, 
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• szerokość: 48.5 mm, 

• wysokość: 28.4 mm, 

• kolor: szary, 

• klasa palności materiału izolacyjnego według UL 94. 

2.15. Kabel do przetwornic 0.6/1 kV- 30 metrów 

• napięcie znamionowe: 600 V, 

• dopuszczalna temperatura kabla: do 70 °C, 

• kolor izolacji: czarny, 

• ekran wspólny: folia + oplot, 

• izolacja żyły: PE, 

• liczba żył: 4, 

• znamionowy przekrój żyły: 1.5 mm^2, 

• przybliżona średnica zewnętrzna: 10.3 mm 

• napięcie znamionowe: 1 kV, 

• kabel nierozprzestrzeniający płomienia, zgodnie z normą EN 60332-1-2, 

• materiał powłoki zewnętrznej: PVC, 

• klasa żyły: 5 = giętki. 

2.16. Przewód do przesyłu danych, fioletowy- 10 metrów 

• budowa żyły: linka, 

• rodzaj żyły: Cu, 

• liczba żył: 2, 

• ilość par: 1, 

• średnica żyły: 0.64 mm, 

• budowa ekranu: folia Al.-PET, oplot cynowanych drutów miedzianych, 

• materiał izolacji zewnętrznej: PUR, 

• kolor izolacji: fioletowy, 

• temperatura pracy: od -20 do 80 °C, 

• odporność na: płomień oraz uszkodzenia mechaniczne, 

• średnica zewnętrzna przewodu: 7.8 mm, 

• napięcie znamionowe: 30 V. 

2.17. Gniazdo modułowe 2P + Z- 1 szt. 

• prąd znamionowy: 16 A, 

• rodzaj napięcia: AC, 

• szerokość wyrażana liczbą modułów: 2.5, 

• napięcie znamionowe: 250 V, 

• stopień ochrony: IP2X, 

• model: z bolcem uziemiającym, 

• głębokość wbudowana: 66 mm. 

2.18. Lampka modułowa 3-fazowa- 1 szt. 

• napięcie znamionowe: 230 V, 

• rodzaj napięcia: AC, 
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• źródło światła: LED, 

• głębokość wbudowana: 48.5 mm, 

• maksymalna moc źródła światła: 1.1 W, 

• szerokość wyrażona liczbą modułów: 1, 

• stopień ochrony: IP20, 

• prąd znamionowy: 1.7 mA, 

• napięcie impulsowe: 4 kV. 

2.19. Szybkozłączka transparentna, pomarańczowa z 3 zaciskami- 50 szt. 

• szybkozłączka posiada dźwignie blokujące, 

• napięcie znamionowe: 450 V, 

• szybkozłączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.2 ÷ 4 mm2, 

• prąd znamionowy: 32 A, 

• kolor: przezroczysty (transparentny), 

• liczba zacisków: 3. 

2.20. Szybkozłączka transparentna, pomarańczowa z 5 zaciskami- 25 szt. 

• szybkozłączka posiada dźwignie blokujące, 

• napięcie znamionowe: 450 V, 

• szybkozłączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.2 ÷ 4 mm2, 

• prąd znamionowy: 20 A, 

• kolor: przezroczysty (transparentny), 

• liczba zacisków: 5. 

2.21. Szybkozłączka transparentna, pomarańczowa z 2 zaciskami- 100 szt. 

• szybkozłączka posiada dźwignie blokujące, 

• napięcie znamionowe: 450 V, 

• szybkozłączka dostosowana pod rozmiar przewodów w zakresie: 0.2 ÷ 4 mm2, 

• prąd znamionowy: 32 A, 

• kolor: przezroczysty (transparentny), 

• liczba zacisków: 2. 

2.22. Zaciskarka do tulejek izolowanych i nieizolowanych z zestawem tulejek 

izolowanych- 1 komplet 

• zakres zaciskania tulejek pojedynczych TI: 0.25 ÷ 10 mm2, 

• zakres zaciskania tulejek podwójnych TP: 0.5 ÷ 4 mm2, 

• długość zaciskarki: 179 mm, 

• rączki gumowane, 

• komplet składa się z: zaciskarki (1 szt.), walizki na tulejki (1 szt.), tulejek 

izolowanych TI 10/12 (25 szt.), tulejek izolowanych TI 6/12 (25 szt.), tulejek 

izolowanych TI 4/9 (50 szt.), tulejek izolowanych TI 2.5/8 (250 szt.), tulejek 

izolowanych TI 1.5/8 ( 250 szt.), tulejek izolowanych TI 1/8 (200 szt.), tulejek 

izolowanych TI 0.75/8 (200 szt.), tulejek izolowanych TI 0.5/8 (200 szt.). 

2.23. Zielony przycisk sterowniczy z samopowrotem- 4 szt. 

• materiał pierścienia czołowego: tworzywo sztuczne, 
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• rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe, 

• liczba styków zwiernych: 1, 

• rodzaj przycisku: płaski, 

• średnica otworu: 22 mm, 

• liczba pozycji sterowniczych: 1, 

• kolor pierścienia czołowego: czarny, 

• liczba styków rozwiernych: 1, 

• kształt soczewki: okrągły, 

• stopień ochrony: IP65, 

• kolor przycisku: zielony. 

2.24. Szyna DIN, perforowana- 3 szt. (3 x 2 metry) 

• rozmiar szyny montażowej: TS35, 

• materiał: stal ocynkowana, 

• długość: 2 m, 

• wysokość profilu: 7.5 mm, 

• grubość ścianki: 1.5 mm. 

2.25. Korytko grzebieniowe, szare- 2 szt. (2 x 2 metry) 

• sposób mocowania: perforowanie dna, 

• szerokość: 60 mm, 

• wysokość: 40 mm, 

• długość: 2 000 mm, 

• w komplecie z pokrywą, 

• kolor: jasnoszary, 

• dno perforowane zgodnie z normą DIN 43659. 

2.26. Korytko grzebieniowe, szare- 3 szt. (3 x 2 metry) 

• sposób mocowania: perforowanie dna, 

• szerokość: 25 mm, 

• wysokość: 40 mm, 

• długość: 2 000 mm, 

• w komplecie z pokrywą, 

• kolor: jasnoszary, 

• dno perforowane zgodnie z normą DIN 43659. 

2.27. Dotykowy panel operatorski- 1 szt. 

• ekran panoramiczny: 7’’, 

• 65536 kolorów, 

• 8 przyciski funkcjonalne 

• interface: Ethernet/ Profinet (RJ45), 

• rozdzielczość ekranu: 800 x 480 Pixel, 

• zakres wartości napięcia: 19.2 ÷ 28.8 V DC, 

• znamionowe napięcie: 24 V DC, 

• wymiary gabarytowe: 214 x 158 (szer. x wysok.), 
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• pobór mocy: 5.5 W, 

• konfiguracja za pomocą TIA PORAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 

lub wyższego, 

• konfiguracja wyświetlacza TFT, 

• podświetlenie LED, 

• masa: 780 g. 

2.28. Czerwony przycisk sterowniczy z samopowrotem- 4 szt. 

• materiał pierścienia czołowego: tworzywo sztuczne, 

• rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe, 

• liczba styków zwiernych: 0, 

• rodzaj przycisku: płaski, 

• średnica otworu: 22 mm, 

• liczba pozycji przełącznych: 0, 

• kolor pierścienia czołowego: czarny, 

• liczba styków rozwiernych: 1, 

• kształt soczewki: okrągły, 

• stopień ochrony: IP65, 

• kolor przycisku: czerwony. 

3. Drobny sprzęt laboratoryjny - czujniki 

 

3.1. Dwukierunkowy czujnik momentu obrotowego +/- 75 Nm- 1 szt. 

• typ czujnika: dwukierunkowy, 

• zakres pomiaru czujnika: +/- 75 Nm, 

• dokładność: +/- 1 %, 

• liniowość: +/- 1 %, 

• typ wyjścia czujnika siły: 0 ÷ 5 V, 

• zakres napięcia roboczego: 6 ÷ 15 V, 

• zużycie prądu: 10 mA, 

• zakres temperatury pracy: od -40 do 85 °C, 

• szerokość: 50 mm, 

• głębokość: 139 mm, 

• maksymalna prędkość obrotów do 5 000 obr./min, 

• średnica wałka: 14 mm, 

• masa: 685 g, 

• wymiary wpustu: 5 x 25 x 1 mm. 

3.2. Czujnik temperatury z przyłączem procesowym- 1 szt. 

• zakres temperatury: od -40 do 150 °C, 

• przyłączane procesowe: połączenie gwintowane G ¼, 

• długość instalacyjna: 25 mm, 
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• styki pozłacane, 

• element pomiarowy: Pt 100, zgodnie z DIN EN 60751, klasa A, 

• przeznaczenie na media: ciecze i gazy, 

• wytrzymałość na ciśnienie: 400 bar, 

• klasa ochrony: III, 

• długość sondy: 12 mm, 

• średnica sondy: 6 mm, 

• czas reakcji (odpowiedź dynamiczna T05/ 509): 1/3 s, 

• stopień ochrony: IP68, IP69K 

• materiał: stal nierdzewna, 

• masa: 61 g, 

• połączenie elektryczne: M12. 

3.3. Uchwyt do czujnika momentu obrotowego 75 Nm- 1 szt. 

• rozstaw fasolek w osi: 28 mm, 

• fasolka pod śrubę M4, 

• przeznaczenie: mocowanie czujnika przedstawionego w punkcie 3.1. 

3.4. Metalowy organizer- 1 szt. 

• materiał: blacha stalowa, szufladki z tworzywa sztucznego, 

• rozmiary (wysokość x szerokość x głębokość): 55,1 x 30,6 x 15,5 cm, 

• ilość szufladek: 60, 

• nośność: 70 kg, 

• masa: 4,85 kg, 

• kolor: niebieski RAL 5002, szufladki przeźroczyste, 

• maksymalne obciążenie dla zawieszonego organizera: 40 kg. 

 

 

Kod CPV :31700000-3, 38300000-8, 42900000-5 

 

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

 

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:  
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uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w 

niej co najmniej10 % 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)  

 

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 

 

100% cena liczona wg wzoru: 

 

najniższa cena oferty               x 100% 

cena badanej oferty 

 

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. 

 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

6 tygodni od dnia podpisania umowy 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu, 

 na adres: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.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 05.10.2020 r. O GODZ. 12:00 

 

Osoby do kontaktu:  

- w sprawach formalnych: Justyna Ujma, e-mail: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl,  tel. 

kom. 514796360- w sprawach technicznych: Łukasz Ignasiak, e-mail: 

lukasz.ignasiak@pimr.lukasiewicz.gov.pl, tel. 61 871 22 67 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

- http://www.pimr.poznan.pl 

- http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.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 nr 3 - Wzór formularza ofertowego,  

ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 SPECYFIKACJI 

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
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