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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

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

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę urządzeń do laboratorium inżynierii 

materiałów. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

 

Część 1 - Defektoskop ultradźwiękowy – 1 szt. 

Parametry techniczne i funkcjonalne: 

- współpraca z głowicami normalnymi pojedynczymi i głowicami podwójnymi standardu 

Atlas 

- praca metodą echa, przepuszczania oraz tryb pracy podwójny 

- typ impulsu nadawczego Regulowany Impuls Prostokątny  

- częstotliwość powtarzania PRF 10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz  

- ustawienia mocy impulsu nadawczego 100 V, 200 V, 300 V lub 400 V  

- szerokość impulsu nadawczego regulowana od 25 do 5000 ns (0,1 MHz)  

- tłumienie 50, 100, 200, 400 Ω 

- wzmocnienie odbieranego sygnału 0 do 110 dB  

- maksymalny sygnał wejściowy 20 V p-p  

- impedancja wejściowa odbiornika 400 Ω ±5%  

- szerokość pasma odbiornika 0.2 MHz do 26.5 MHz przy –3 dB 

- prostowanie pełna fala, górna połówka fali, dolna połówka fali, RF  

- liniowość pozioma: ± 0.5% szerokości ekranu  

- rozdzielczość 0,5% wysokości ekranu, skuteczność wzmacniacza ± 5dB  

- podcięcie 0 do 70% wysokości ekranu  

- pomiar amplitudy 0 do 100% wysokości ekranu z rozdzielczością 0,5% 

- prędkość fali 635 m/s do 15240 m/s  

- dobieg 0 do 750 µs 

- przesunięcie podstawy czasu 65,02 mm do 5080,75 mm dla fali podłużnej w stali  

- kąt załamania 0° do 90° z krokiem 0,1° 

- kolorowy wyświetlacz min. 5” 

- polski język menu 

- pięć definiowalnych pól pomiarowych 

- 2 całkowicie niezależne bramki pomiarowe 

- początek bramki, szerokość bramki, koniec bramki zmienne w zakresie co najmniej 5% - 

95% szerokości wyświetlanego zakresu pomiarowego 

- bramka 1 i 2 grubość, droga wiązki, rzut poziomy, głębokość, amplituda, czas przejścia, 

min/max głębokość, min/max amplituda 

- echo-echo standard bramka 2 - bramka 1, opcja bramka IF śledzenie  

- inne pomiary przekroczenie (w dB) wartości dla DGS/AVG, ERS (wielkość wady 

równoważnej) dla DGS/AVG, wskaźnik „D” według AWS D1.1/D1.5 , wartość odrzutu, 

echo do wartości RefdB 

- lkasa odporności na warunki środowiska IP 66 lub IP 67 

- możliwość zapisu danych za pomocą złącza USB on the go i karty pamięci 



- wyświetlanie danych na monitorze komputerowym lub współpraca z komputerem 

- zasilanie sieciowe i bateryjne 

- głowica pojedyncza na falę podłużną (częstotliwość 2Mhz, przetwornik ø 24mm) 

- głowica pojedyncza na falę podłużną (częstotliwość 4Mhz, przetwornik ø 24mm) 

- głowica podwójna na falę podłużną (częstotliwość 2Mhz, przetwornik 7 x 18mm) 

- kabel do głowic pojedynczych 2 x 2 metry 

- kabel do głowic podwójnych 2 metry 

- wzorzec W1 ze stali węglowej 

- instalacja i szkolenie z obsługi urządzenia w cenie zamówienia 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Olympus Epoch 650 

 

Część 2 - Szlifierko-polerka do przygotowania próbek metalicznych, kompozytowych i 

innych do obserwacji mikroskopowych - 1 szt. 

Urządzenie powinno zawierać następujące elementy: 

- szlifierko polerka z regulowaną prędkością obrotową dysku 

- dysk magnetyczny o średnicy 200 – 250 mm 

- głowica z regulowaną siłą docisku 3 lub 4 inkludowanych próbek 

- dozownik mechaniczny kroplowy zawiesin diamentowych lub lubrikanów 

- zestaw tarcz do wstępnego szlifowania próbek lub tarcze do mocowania papierów 

ściernych o różnej gradacji 

- zestaw minimum 5 tarcz do wstępnego polerowania metali żelaznych, nieżelaznych, 

polimerów i szkła 

- zestaw minimum 5 tarcz do dokładnego polerowania metali żelaznych, nieżelaznych, 

polimerów i szkła 

- zawiesina diamentowa 9 µm do polerowania 

- zawiesina diamentowa 3 µm do polerowania 

- zawiesina diamentowa 1 µm do polerowania 

- środek smarujący lubrikant jeżeli zawiesiny takiego wymagają 

- zestaw pojemników do inkludowania próbek o średnicach zgodnych z uchwytem głowicy 

dociskowej 

- zestaw żywic do zatapiania próbek na zimno 

- oferta powinna obejmować koszty transportu, instalacji, przeszkolenia 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: 

Szlifierko-polerka LaboPol-20 z głowicą Labo-Force-50 firmy Struers 

 

Część 3 - Uchwyty mechaniczne klinowe 20 kN z dodatkowym zestawem wkładek do 

próbek okrągłych do maszyny wytrzymałościowej Shimadzu AGS X - 1 szt. 

Urządzenie powinno zawierać następujące elementy: 

- szczęki mechaniczne samozaciskowe typu klinowego 10-20 kN 

- wkładki do próbek o grubości 0-7 mm płaskie ząbkowane, temp. pracy -70 – 300
o
C 

- wkładki do próbek o grubości do 21 mm, temp. pracy -70 – 300
o
C 

- wkładki do próbek okrągłych o średnicy 4-9mm, temp. pracy -70 – 300
o
C 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: 

Szczęki mechaniczne SHI-346-52653-03 z wkładkami SHI-346-52670-21 firmy Shimadzu  

 

II. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawcy mogą składać oferty oddzielnie na Część 1, Część 2, Część 3 zamówienia 

lub na całość zamówienia. 

2. Oferty należy składać w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./PRO-

dzpz/294/2018” do dnia 25 stycznia 2018 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w 



Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub 

przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl 

3. Oferta na każdą z części zamówienia winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) 

- okres gwarancji 

- termin realizacji 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium: 

- cena 100% 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 146316612 Józef Ligęza, 

j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub 146316615 Andrzej Irla. 
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