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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 zestawów dydaktycznych do pracowni 

Odnawialnych Źródeł Energii. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zestawów dydaktycznych do pracowni 

Odnawialnych Źródeł Energii Zakładu Ochrony Środowiska spełniających poniższe 

wymagania: 

1. Zestaw dydaktyczny nr 1 - umożliwiający budowę kompletnego systemu 

fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego 

poszczególnych elementów 

Zestaw powinien zawierać ogniwa słoneczne na napięcie 0,5 i 4,5 V (maximum 840 mA), 

lampę pozwalającą na przeprowadzanie doświadczeń w laboratorium, moduł 

wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej, moduł inwertera DC/AC, przynajmniej 2 

rodzaje regulatora ładowania akumulatora, moduł zabezpieczający przed całkowitym 

rozładowaniem akumulatora, zestaw odbiorników, zestaw regulatorów i urządzeń 

pomiarowych, instrukcję obsługi w języku polskim i instrukcję przeprowadzania 

eksperymentów w języku polskim. 

2. Zestaw dydaktyczny nr 2 - umożliwiający przeprowadzanie praktycznych 

eksperymentów laboratoryjnych w dziedzinie energii wiatru z użyciem różnych 

rodzajów turbin wiatrowych 

Zestaw powinien zawierać przynajmniej 2 moduły turbiny wiatrowej (o poziomej i 

pionowej osi obrotu),  model turbiny o osi poziomej powinien umożliwiać budowę 

wirników o różnych ilościach łopatek oraz co najmniej 3 różnych kątach nachylenia 

łopatek, moduł do tworzenia podmuchu wiatru, urządzenie do pomiaru prędkości wiatru, 

urządzenie do pomiaru ilości obrotów turbiny wiatrowej, odbiorniki energii elektrycznej, 

zestaw regulatorów i urządzeń pomiarowych, instrukcję obsługi w języku polskim i 

instrukcję przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. 

3. Zestaw dydaktyczny nr 3 - służący do demonstracji zasady, właściwości i 

technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną 

Zestaw powinien zawierać wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania 

doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy 

kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i 

wymiennikiem ciepła. Powinien też zawierać kolektor lustrzany oraz moduł Peltiera z 

możliwością zastosowania go jako generatora termoelektrycznego. Powinien też zawierać 

źródło światła oraz regulatory i urządzenia pomiarowe, instrukcję obsługi w języku 

polskim i instrukcję przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. 



4. Zestaw dydaktyczny nr 4 - model uniwersalnej i odwracalnej pompy ciepła, która 

może pracować w trybie woda – woda, powietrze – woda, woda – powietrze i 

powietrze – powietrze 

Poza niezbędnymi elementami pompy ciepła zestaw powinien zawierać przenośne moduły 

symulujących dolne i górne źródło ciepła oraz instrukcję obsługi w języku polskim i 

instrukcję przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. 

5. Zestaw dydaktyczny nr 5 - hybrydowy zestaw służący do eksperymentowania z 

energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi (technologia wodorowa) i 

pozwalający zbudować w warunkach laboratoryjnych autonomiczny system 

energetyczny zasilany wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 

Zestaw powinien zawierać co najmniej dwa moduły fotowoltaiczne, turbinę wiatrową, 

elektrolizer, system ogniw paliwowych o łącznej mocy minimum 1 W, źródło światła, 

źródło wiatru, moduły zarządzający i pomiarowe, odbiorniki, instrukcję obsługi w języku 

polskim i instrukcję przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. 

6. Zestaw dydaktyczny nr 6 - zestaw pozwalający wykonywać doświadczenia z użyciem 

ogniw paliwowych równolegle przez kilka grup studentów 

Zestaw powinien zawierać panele słoneczne, elektrolizery, ogniwa paliwowe, moduły 

odbiorcze, urządzenia pomiarowe, instrukcję obsługi w języku polskim i instrukcję 

przeprowadzania eksperymentów w języku polskim. Przynajmniej jeden z zestawów 

powinien umożliwiać zarówno szeregowe jak i równoległe łączenie ogniw. Przynajmniej 

jeden z zestawów powinien być zainstalowany na ramie nośnej i wyposażony w czytelne 

wyświetlacze danych pomiarowych, w celu umożliwienia wygodnego prezentowania pracy 

systemu większej liczbie studentów. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty  

Oferty na dostawę zestawów dydaktycznych należy przesłać do dnia 17 lutego 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) łącznie za dostawę wszystkich zestawów dydaktycznych oraz ceny za każdy 

zestaw dydaktyczny oddzielnie, cena winna obejmować także koszty transportu sprzętu do 

siedziby Zamawiającego, 

- charakterystykę oferowanych zestawów dydaktycznych. 

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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