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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 i montażu stacji meteorologicznej dla Zakładu 

Ochrony Środowiska. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej 

wykorzystywanej do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii przez studentów Zakładu Ochrony 

Środowiska. Stacja zlokalizowanie na terenie siedziby Uczelni powinna spełniać następujące 

wymagania: 

1. Zasilanie z panelu słonecznego ze wspomaganiem bateryjnym. 

2. Stacja „naziemna” z bezprzewodową transmisją danych, masztem stalowym pokrytym 

powłoką antykorozyjną o wysokości min. 3,5 m (wysokość masztu nie może powodować 

konieczności uzyskania pozwolenia na budowę), maszt powinien umożliwiać rozmieszczenie 

czujników na odpowiednich wysokościach tj.: deszczomierz 1 m od gruntu, odstawiony od 

masztu o min. 50 cm, termometr 2 m od gruntu, wiatromierz min. 3,5 m od gruntu. 

Stacja powinna wykonywać i bezprzewodowo transmitować dane z następujących pomiarów; 

- ciśnienia atmosferycznego, 

- temperatury powietrza, 

- parametrów wilgotnościowych powietrza, 

- opadu w cyklu rocznym, 

- prędkości i kierunku wiatru, 

- temperatury przy gruncie (+5 cm) i temperatury gleby (-5 cm). 

3. Osłona radiacyjna z wentylatorem (aktywna komora pomiaru). 

4. Dodatkowy ogrzewacz z zasilaczem do deszczomierza (zasilanie doprowadzone przez 

PWSZ) 

5. Stacja na dachu budynku Uczelni z bezprzewodową transmisją danych - maszt (sposób 

montażu do uzgodnienia z PWSZ) z wiatromierzem i czujnikiem promieniowania 

słonecznego (W/m
2
). 

6. Konsole odbioru bezprzewodowej transmisji danych podłączone do komputera przez USB 

- 2 egzemplarze – do obsługi stacji naziemnej i stacji na dachu. Częstotliwość komunikacji 

konsoli ze stacją 868 MHz. 

7. Oprogramowanie do komputera Weatherlink USB – 2 egzemplarze. 

8. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego - 24 miesiące. 

Sugerowany typ stacji - DAVIS Vantage Pro2 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferty na dostawę i montaż stacji meteorologicznej należy przesłać do dnia 7 kwietnia 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. 

 

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl


Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) łącznie za całość zamówienia, cena powinna obejmować także koszty 

transportu i montażu sprzętu w siedzibie Zamawiającego, 

- termin wykonania zamówienia, 

- charakterystykę oferowanego urządzenia. 

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, 

695614849 – Jarosław Gabała. 

 


