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 Poznań, dnia 09.10.2020 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 27/02/10/2020/ZB/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: „Zakup mobilnego stanowiska badawczego do 
oceny parametrów pracy urządzenia i układów sterowania” 

W skład zamówienia wchodzą: 

1. Wzmacniacz uniwersalny - 2 szt.  
 

Wzmacniacz musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą 
(QuantumX, MGCplus) i oprogramowaniem (Catman Easy ver. 5.2.2) firmy HBM: 

 
a) Dane techniczne: 

 
 Kompatybilność z oprogramowaniem Catman Easy; 
 8-kanałów z indywidualnie regulowanymi wejściami; 
 Częstotliwość próbkowania każdego kanału ustawiana indywidualnie do 40kS/s; 
 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów; 
 Filtry; Bassel’a, Butterworth’a od 0.01Hz, do 3.2 kHz (-3 dB); 
 Obsługiwane czujniki pomiarowe: czujniki tensometryczne pracujące w układzie 

pełnego-, pół- i ćwierć-mostka, pełne i półmostki indukcyjne, przetwornikami LVDT, 
czujnikami IEPE (ICP®), termoparami typu B, E, J, K, N, R, S, T, czujnikami PT 100 i 
PT 1000, przetwornikami potencjometrycznymi, sygnałami napięciowymi 300mV, 
±10VDC, ±60VDC, 300VAC i prądowymi 0…20mA; 

 Wzmacniacz powinien być wyposażony w minimum 1 port CAN do współpracy z min 
128 czujnikami w sieci CAN (wg. ISO 11898 ); 

 4 kanały mają mieć umożliwić ponadto pomiaru częstotliwości, liczenia impulsów i 
odbioru sygnału SSI. Każdy kanał ma posiadać funkcje rozpoznawania 
przetworników z systemem TEDS (IEEE 1451.4); 
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 Napięcie zasilania dla aktywnych przetworników: 5 … 24 VDC regulowane dla 
każdego kanału; 

 Zintegrowany interfejs Ethernet TCP/IP i FireWire IEEE 1394b;  
 Synchronizacja protokołem NTP i PTP; 
 Złącza D-SUB-15HD; 
 Zasilany napięciem o zakresie 10-30V DC; 
 Osłona zabezpieczająca0060 o wymiarach (H*W*D) 52,5*200*124;  
 Waga wzmacniacza 980g. 

 
 

2. Zasilacz AC-DC - 2 szt.  
 

a) Dane techniczne: 
 

 Napięcie wejściowe: 90 ... 264 V AC;  
 1,5 m kabla; 
 Wyjście: 24 V DC, max. 1,25A; 
 Wtyczka ODU 4 pin. 

 
 

3. Kabel Firewire – 2 szt. 
 

a) Dane techniczne: 
 

 Kabel Firewire do synchronizacji modułów wzmacniaczy pomiarowych, długość: 0.2 m; 
 Kabel umożliwia zasilane napięciem (maks. 1,5 A).  

 

4. Klipsy łączące do wzmacniacza i rejestratora – 2 kpl.  
 

 Zestaw 2 elementów łączących (klipsy) dla modułów pomiarowych. 
 

 
5. Jednostka rejestrująca umożliwiająca pracę w terenie 
 
a) Dane techniczne: 

 
 Obsługa oprogramowania: Catman Easy, 
 Ekran min.14 cali, 
 Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 pikseli, 
 Powłoka ekranu: antyrefleksyjna, 
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 Pamięć: min. 8GB, 
 Rodzaj dysku:  SSD, 
 Format dysku: M.2, 
 Pojemność dysku: min. 500 GB, 
 Złącza: min. 3 x USB 3.1, 
 Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, min. Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 
 Mysz: optyczna bezprzewodowa, 
 Torba: 14 cali, 
 Waga: <1.5 kg. 

 
 

6. Podstawka montażowa modułu pomiarowego – 1 szt. 
 

 Montaż do podstawy na min. 4 śruby. 
 Połączenie modułu pomiarowego za pomocą klipsów z pkt 4 

 
 
Kod CPV 38500000-0 
 
 
 
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 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)  
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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 2 i  oświadczeniu 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK 
NR 3. 
 

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 
 
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 19.10.2020 r. O GODZ. 23.59 
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Osoby do kontaktu:  
- w sprawach formalnych: Piotr Hedrych, e-mail: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl,  tel. 
kom. 514948520- w sprawach technicznych: Jarosław Mac, e-mail: 
jaroslaw.mac@pimr.lukasiewicz.gov.pl, tel. kom. 691738291, tel. 061 871 22 04 

 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
- http://www.pimr.poznan.pl 
- http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik nr 4 –  Wzór formularza ofertowego.  

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 


