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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 zasilacza mocy . 

  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Najważniejsze cechy Zasilacza Mocy: 

  

 Zakres regulacji napięcia 2-300V AC, +/-400V DC 

 Moc wyjściowa maksymalna 9kVA (moc na fazę 3kVA) dla przebiegów AC, 4,5kW dla 

przebiegów DC 

 Prąd maksymalny 12A dla 300V przy wyjściu 3 fazowym, 36A dla 300V przy wyjściu 1 

fazowym 

 Możliwość pracy jako źródło jedno lub trój-fazowe 

 Zakres częstotliwości wyjściowych 10Hz-5000Hz 

 Możliwość generacji zarówno przebiegów AC jak i DC (w tym AC ze składową stałą) 

 Generacja przebiegów wyjściowych na podstawie zadanych plików CSV 

 Wbudowane standardowe kształty przebiegów wyjściowych : Sinus, piła, trójkąt, prostokąt 

 Pomiar harmonicznych do 50tej (dla przebiegu ze składową podstawową w zakresie 10-

500Hz) 

 Pomiar harmonicznych do 20tej (dla przebiegu ze składową podstawową w zakresie 

>500Hz) 

 Możliwość ustawienia kąta początkowego przebiegu 

 Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7" 

 Wbudowane interfejsy komunikacyjne : GPIB / USB / LAN / RS232 / CAN 

  

Przykładowy zasilacz spełniający wymagania -- Zasilacz Itech IT7627 

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty na dostawę zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 1483 /2108” do dnia 17 kwietnia  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. Każda oferta  oddzielnie winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za dostawę  całości zamówienia wraz z transportem 

- okres gwarancyjny 

- termin realizacji 

4. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego tj. zawierające całość zamówienia oceniane będą 

wg. kryteriów: 

 - cena 90% 

Ilości punktów za złożoną ofertę pod kątem ceny stosuje się wzór: 

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium 
Gdzie: 

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 

 

 - gwarancja 10% 
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Ilości punktów za złożoną ofertę pod kątem gwarancji stosuje się wzór: 

Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium  
Gdzie: 

Gmax – najdłuższy czas gwarancji spośród zaproponowanych ofert. 

Gwn    – czas gwarancji zaproponowany przez wykonawcę n. 

 

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. 14 6316612 Józef Ligęza lub 6316615 

Andrzej Irla. 


