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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z prośbą o kalkulację ceny dostawy kamery termowizyjnej spełniającej określone 

niżej wymagania. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej kamery termowizyjnej przeznaczonej do 

przeglądów budynków w aspekcie energooszczędności oraz niektórych obiektów 

odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe) w aspekcie ich 

uszkodzenia. 

Wyposażenie kamery termowizyjnej: 

bateria, zasilacz sieciowy, biurkowa ładowarka do baterii, statyw, kabel wideo, kabel USB, 

karta pamięci, oprogramowanie do porządkowania termogramów i wykonywania 

dokumentacji, walizka transportowa 

Parametry techniczne kamery termowizyjnej (nie gorsze niż niżej określone): 

- rozdzielczość detektora; 240x180 

- ilość czujników temperatury (szt); 43 200 

- czułość termiczna (mK); <50mK 

- częstotliwość odświeżania (Hz); 60 Hz 

- rozdzielczość przestrzenna IFOV (mrad); 1,82 

- dokładność pomiaru; +/-2% lub +/-2°C 

- obiektyw w standardzie (o); 25x19 

- minimalna odległość ostrzenia (m); 0,4 

- regulacja ostrości; ręczna 

- wielkość wyświetlacza (”); 3,5” 

- format termogramów i zdjęć; jpg 

- autoorientacja obrazu 

- zakres temperatury (oC); -20 +650 (oC) 

- ilość punktów pomiarowych; 3  

- kamera musi mieć wbudowany aparat cyfrowy o rozdzielczości co najmniej 3,1 MPx i mieć 

możliwość kopiowania zdjęć do pendriva oraz filmowania w podczerwieni 

- Dostawca musi bezpłatnie przeszkolić Zamawiającego w zakresie zastosowania i 

raportowania przy użyciu kamery 

- kamera musi posiadać pełną instrukcję obsługi w języku polskim 

- gwarancja na kamerę - co najmniej 24 miesiące (po rejestracji) gwarancja na detektor co 

najmniej 120 miesięcy (po rejestracji) 

- kamera musi posiadać deklarację zgodności CE 

 



Opis sposobu przygotowania oferty  

Oferty na dostawę kamery termowizyjnej należy przesłać do dnia 2 marca 2015 roku do godz. 

12.00 pod adres e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A113. 

Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za dostawę kamery termowizyjnej, cena winna obejmować także koszty 

transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego, 

- nazwę, model, opis techniczny oferowanego urządzenia, 

- termin wykonania zamówienia. 

Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316612 - Józef Ligęza. 
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