
L.Dz./PRO-dzpz / 4243 /2018      Tarnów,10 .10.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu dla Zakładu Elektroniki i 

Telekomunikacji . 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:       

 

 

Część 1 – : Stacja lutownicza wraz z akcesoriami 
 

 

 
Nazwa urządzenia lub 
zestawu edukacyjnego 

Opis minimalnych wymagań 

1 

Trzykanałowa stacja 
lutownicza do montażu i 

demontażu THT i SMT 
 

Ilość: 1 sztuka 

 Mikroprocesorowe sterowanie i kontrola procesu 

 Zakres regulacji temperatury: 37 °C – 482 °C 

 Stabilizacja temperatury końcówki: 1,1 °C 

 Możliwość zablokowania ustawień stacji za pomocą hasła 

 Wbudowany, dwufunkcyjny kompresor (regulowany nadmuch, 
zasysanie) :  

o ciśnienie: 1,24 bar 
o przepływ powietrza: max. 8 l/min. 
o podciśnienie (zasysanie): 51 cm słupka rtęci 

(nominalne) 

 Pełne zabezpieczenie antystatyczne (ESD) stacji i narzędzi 

 Trzy niezależnie sterowane kanały zasilające dla narzędzi 

 Rezystancja do uziemienia: <2 Ohm 

 Rączka odsysająca z elementem grzejnym o mocy 48W do 
demontażu elementów przewlekanych, SMD oraz układów w 
obudowach TSOP i PQFP 

 Rączka lutownicza do montażu wszystkich typów elementów 
przewlekanych oraz montażu i demontażu układów SMD 

 Mini termopęseta z 2 elementami grzejnymi do demontażu 
wszystkich biernych elementów SMD oraz w obudowach SOT, 
SOIC oraz TSOP 

 Rączka do nadmuchu gorącego powietrza 

 Zestaw grotów i końcówek do rączki lutowniczej: 
o Groty stożkowe ostre: 0,4 mm, 0,8 mm, 1,6 mm 
o Mini-fala: 3,05 mm, 2,11 mm (zagięty),  
o Micro-fala: 1,1 mm 

 Głowice do termopęsety:  
o 0,2 mm x 0,2 mm 
o 0,7 mm x 1 mm 

 Końcówki do rączki odsysającej z elementem grzejnym: 
o Średnica wewnętrzna: 1,52mm, zewnętrzna: 3,05 mm 
o Średnica wewnętrzna: 2,29 mm, zewnętrzna: 5,1 mm 
o Średnica wewnętrzna: 1,02 mm, zewnętrzna: 2,29 mm 

 Końcówki do rączki nadmuchu gorącego powietrza: 
o Okrągła o średnicy wewnętrznej 1.5 mm 
o Płaska o wymiarach: 6,1mm x 1,9 mm 

Przykładowy model stacji lutowniczej: PACE MBT-350 wraz z rączkami: 

SX-90, TD-100, MT-100 i TJ-85. Niezbędne akcesoria: PC11210931, 
PC11210932, PC11210933, PC11240002, PC11240005, PC11240022, 
PC11240032, PC11240035, PC11240046, PC11241001, PC11241003, 
PC12590129, PC12590131. 

 
 
 
 
 



Część  2 - Transformatory, silniki i falowniki 
 

Lp. 
Nazwa urządzenia lub 
zestawu edukacyjnego 

Opis minimalnych wymagań 

1 

Silnik elektryczny  
3-fazowy, dwubiegunowy 

 
Ilość: 1 sztuka 

 Moc silnika: 0,18 kW 

 Prędkość obrotowa: 2800 obr./min. 

 Materiał obudowy: aluminium 

 Mocowanie za pomocą łap 

Przykładowy model spełniający wymagania: Tamel 3Sg63-2A 

2 

Silnik elektryczny,  
3-fazowy 

 
Ilość: 1 sztuka 

 Liczba biegunów: 4 

 Moc: 0,75 kW 

 Prędkość obrotowa: 1400 obr./min. 

 Materiał obudowy: aluminium 

 Mocowanie za pomocą łap 

Przykładowy model spełniający wymagania: Tamel 3Sg80-4B 

3 

Silnik elektryczny,  
3-fazowy 

 
Ilość: 1 sztuka 

 Liczba biegunów: 4 

 Moc: 0,55 kW 

 Prędkość obrotowa: 1400 obr./min. 

 Materiał obudowy: aluminium 

 Mocowanie za pomocą łap 

Przykładowy model spełniający wymagania: Tamel 3Sg80-4A 

4 

Transformator separujący 
jednofazowy w obudowie 

 
Ilość: 2 sztuki 

 Napięcie wejściowe: 230 V AC 

 Napięcie wyjściowe: 230 V AC 

 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

 Maksymalne obciążenie przy pracy ciągłej: 1,5 kVA 

 Obudowa plastikowa klasy IP44 – pyłoszczelna i wodoodporna, 
umożliwiająca użytkowanie transformatora na zewnątrz 
budynku 

 Przewód zasilający o długości min. 1,5 m, zakończony polskim 
wtykiem sieciowym 230V 

 Standardowe gniazdo elektryczne jako wyjściowe 

 Maksymalna waga do 15 kg 

Przykładowy transformator spełniający wymagania: Toroidy STOS1500 

5 

Autotransformator 
regulowany, jednofazowy w 

obudowie z pokrętłem 
 

Ilość: 2 sztuki 

 Moc maksymalna: 2000 VA 

 Napięcie wejściowe: 230 V AC 

 Wejściowy kabel zasilający zakończony polskim wtykiem 
sieciowym 

 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

 Napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie: 0 do 250 V 
AC 

 Maksymalny prąd obciążenia: 8 A 

 Wskaźnik napięcia wyjściowego 

 Gniazda wyjściowe bananowe z serii bezpiecznej 

 Standardowe, wyjściowe gniazdo elektryczne 

 Waga nie większa niż 10 kg. 

Przykładowy autotransformator spełniający wymagania: Toroidy 
ATR2000 

6 

Trójfazowy transformator 
niskiego napięcia w obudowie 

 
Ilość: 2 sztuki 

 Napięcia zasilania: trójfazowe 400 V AC – gniazdo CEE  
5-biegunowe 

 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

 Dwa oddzielne wyjścia: 

o 6 VAC / 10 V AC trójfazowe w układzie 
gwiazda/trójkąt, prąd maksymalny dla każdej fazy: 4 A 

o 23 VAC / 40 V AC trójfazowe w układzie 
gwiazda/trójkąt, prąd maksymalny dla każdej fazy: 2 A 



 Wbudowane zabezpieczenie wszystkich faz przed 
przeciążeniem, z sygnalizacją świetlną na obudowie 

 Wymiary zewnętrzne obudowy (długość x szerokość x 
wysokość) nieprzekraczające: 30 cm x 25 cm x 25 cm 

 Waga: mniejsza niż 10 kg 

Przykładowy transformator spełniający wymagania: Leybold LD 521 
291 

7 

Falownik wektorowy,  
1-fazowy 

 
Ilość: 1 sztuka 

 Moc: 0,75 kW 

 Zasilanie: 1 x 230 V AC 

 Wyjście: 3 x 230 V AC 

 Tryby pracy (częstotliwość wyjściowa):  

o skalarny (częstotliwość od 0 do 320 Hz) 

o wektorowy (częstotliwość od 0 do 100 Hz) 

 Wbudowany regulator PI 

 Interfejs komunikacyjny RS485 – protokół Modbus RTU, który 
umożliwia zdalne programowanie wszystkich parametrów 
falownika 

 Zadawanie prędkości za pomocą: wejść analogowych, panelu 
sterującego, motopotencjometru, regulatora PI lub interfejsu 
RS485 

 Odczyt częstotliwości wyjściowej, prędkości obrotowej silnika, 
częstotliwości zadanej, temperatury radiatora, napięcia szyny 
DC 

 Wbudowany filtr RFI 

 Zabezpieczenia: nadnapięciowe, podnapięciowe, 
przeciążeniowe, zwarciowe 

Przykładowy model spełniający wymagania: TWERD AFC200-
0,75kW 

8 

Falownik wektorowy, 
3-fazowy 

 
Ilość: 1 sztuka 

 Moc: 0,75 kW 

 Zasilanie: trójfazowe 400 V AC 

 Wyjście: trójfazowe 400 V AC (częstotliwość regulowana 0 – 
400 Hz) 

 Tryby pracy  

o skalarny (liniowy/kwadratowy) 

o wektorowy (bezczujnikowy lub z czujnikiem położenia 
kątowego) 

 Wbudowany sterownik PLC 

 Zintegrowany regulator PID 

 Wbudowany moduł komunikacyjny RS232/RS485 (Modbus) 
umożliwiający zdalne programowanie wszystkich parametrów 
falownika 

 Zadawanie prędkości za pomocą: wejść analogowych, panelu 
sterującego, motopotencjometru, regulatora PI lub interfejsu 
RS485 

 Definiowane kształty i nachylenia charakterystyk zadajnika 
prędkości 

 Odczyt częstotliwości wyjściowej, prędkości obrotowej silnika, 
częstotliwości zadanej, temperatury radiatora, napięcia szyny 
DC 

 Wbudowany filtr RFI 

 Zabezpieczenia: nadnapięciowe, podnapięciowe, 
przeciążeniowe, zwarciowe 

Przykładowy model spełniający wymagania: TWERD 
MFC710/0,75kW 

 

 

 

 



Część 3 -  Ramię robota z modelem linii produkcyjnej 
 

Lp. 
Nazwa urządzenia lub 
zestawu edukacyjnego 

Opis minimalnych wymagań 

1 

Ramię robota wraz z modelem 
linii produkcyjnej i 

akcesoriami 
 

Ilość: 1 sztuka 

 Ramię robota: 

o Liczba osi: 4 

o Udźwig: 500 g 

o Zasięg maksymalny: 320 mm 

o Dokładność pozycjonowania:  0,1 mm 

o Zintegrowane interfejsy komunikacyjne: Bluetooth, 
WiFi, USB 

o Joystick do ręcznej kontroli ruchów ramienia 

o Oprogramowanie wraz z bibliotekami do 
samodzielnego pisania programów w językach: C++, 
Python i Java 

 Narzędzia końcowe: 

o Ekstruder do druku 3D z materiału PLA 

o Laser niebieski o mocy 500 mW i długości fali 405 nm 

o Uchwyt markera o średnicy 10mm 

o Uchwyt z pompką ssącą o średnicy 20 mm i ciśnieniu -
30 kPa 

o Chwytak pneumatyczny o zasięgu 40 mm i sile 8 N 

 Model linii produkcyjnej: 

o Maksymalny udźwig: 500 g 

o Zasięg ruchu: 600 mm 

o Maksymalna prędkość: 120 mm/s 

o Maksymalne przyspieszenie: 1100 mm/s² 

o Czujnik odległości (20 mm – 150 mm) 

o Czujnik koloru 

o Zestaw 40 szt. drewnianych, kolorowych klocków 

Przykładowy zestaw spełniający wymagania: Dobot Magician - 
Advanced Educational Plan oraz Conveyor Belt Kit 

 

 

Część 4 -  Zestawy edukacyjne i płyty ewaluacyjne 
 

Lp. 
Nazwa urządzenia lub 
zestawu edukacyjnego 

Opis minimalnych wymagań 

1 

Zestaw edukacyjny do 
badania analogowych 

układów elektronicznych 
 

Ilość: 8 sztuk 

Zestaw ma umożliwiać przeprowadzenie następującej listy 
eksperymentów: 

 Badanie charakterystyk wzmacniaczy z ujemną pętlą 
sprzężenia zwrotnego 

 Badanie charakterystyk wzmacniaczy z dodatnią pętlą 
sprzężenia zwrotnego oraz układów multiwibratora astabilnego 
i monostabilnego 

 Badanie charakterystyk układów całkujących i różniczkujących 

 Projektowanie filtrów analogowych w oparciu o wzmacniacze 
operacyjne 

 Projektowanie generatorów funkcyjnych, generatorów 
sterowanych napięciem (VCO) i generatorów FM. 

 Projektowanie zamkniętej pętli fazowej (PLL) 

  Układy automatycznej regulacji wzmocnienia 

 Badanie charakterystyk stabilizatorów LDO 

 Pomiary parametrów przetwornicy DC-DC na dowolnym 
układzie  

 Projektowanie układów z cyfrowo-regulowanym wzmocnieniem 



 Projektowanie cyfrowo-programowanych 
generatorów/oscylatorów przebiegu prostokątnego i 
trójkątnego 

Wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wymienionych 
wyżej eksperymentów powinny znajdować się na jednej płycie, z 
bezpośrednim dostępem do pinów. Najlepiej w formie pojedynczego 
obwodu drukowanego o zwiększonej sztywności i wydzielonymi 
sekcjami dla poszczególnych elementów. 

Przykładowy zestaw spełniający wymagania: Texas Instruments  

TI Analog System Lab Kit 

2 

Płyta ewaluacyjna falownika 
dla silnika  

3-fazowego AC 
z dedykowanym 

mikrokontrolerem. 
 

Ilość: 1 sztuka 

 Falownik wykonany w oparciu o tranzystory IGBT oraz 
izolowane sterowniki bramek 

 Zakres napięcia zasilającego DC: od 24 V do 800 V 

 Wyjście trójfazowe AC o regulowanym napięciu i częstotliwości 

 Możliwość zasilania silnika trójfazowego, dwubiegunowego o 
mocy do 0,37kW 

 Sterowanie silnikiem w otwartej pętli 

 Pomiar napięć i prądów na wyjściu falownika w oparciu o 
układy modulatorów Σ-Δ z wbudowaną izolacją części cyfrowej 

 Wyprowadzone na płycie punkty testowe: 

o Wszystkie sygnały bramkujące 

o Sygnały zegarowe i wyjścia modulatorów Σ-Δ 

o Napięcia zasilające oraz wszystkie logiczne sygnały 
sterujące 

 Mikrokontroler sterujący z zaimplementowanym algorytmem 
skalarnym U/f 

 Kody źródłowe programu sterującego mikrokontrolera 

 Oprogramowanie dla komputera PC do zmiany ustawień 
(prędkości obrotowej, kierunku obrotów) i monitorowania 
parametrów tj.: prądy i napięcia każdej fazy na wyjściu 
falownika 

 Płyta powinna mieć możliwość podłączenia innego, dowolnego 
mikrokontrolera lub układu FPGA do sterowania tranzystorami 
IGBT oraz odczytywania wartości napięć i prądów z 
modulatorów Σ-Δ  

Przykładowy zestaw spełniający wymagania: Analog Devices  
EV-MCS-ISOINVEP-Z oraz ADSP-CM408F EZ-KIT rev. 0.2. 
Dodatkowo adapter do połączenia obu płyt razem.  

3 

Płyta ewaluacyjna falownika 
do paneli fotowoltaicznych 

z dedykowanym 
mikrokontrolerem 

 
Ilość: 1 sztuka 

 Napięcie wejściowe: 28V – 45 V DC 

 Napięcie wyjściowe: 220 V AC  

 Moc wyjściowa: 280 W 

 Częstotliwość pracy przetwornicy DC-DC: 100 kHz 

 Częstotliwość pracy przetwornicy DC-AC: 50 kHz 

 Współczynnik zawartości harmonicznych: < 5% 

 Sprawność: > 90% przy obciążeniu 50% 

 Dedykowany mikrokontroler wraz z programem sterującym 
(zaimplementowany algorytm śledzenia punktu mocy 
maksymalnej (MPPT) 

 Kody źródłowe programu sterującego wraz z niezbędnymi 
bibliotekami 

Przykładowy zestaw spełniający wymagania: Texas Instruments Solar 
Micro Inverter Development Kit 

 

 

 

 

 



Część 5 -  Kalibratory temperatury 
 

Lp. 
Nazwa urządzenia lub 

zestawu 
edukacyjnego 

Opis minimalnych wymagań 

1 

Kalibrator temperatury  
z suchym otworem 

pomiarowym 
 

Ilość: 2 sztuki 

 Zakres regulacji temperatury: -10 °C – 122 °C (w temperaturze 
otoczenia 23 °C) 

 Precyzja ustawiania temperatury: 0,25 °C 

 Stabilność temperatury: 0,05 °C 

 Czas nagrzewania od temperatury otoczenia do 100 °C: 10 minut 

 Interfejs do komunikacji z komputerem PC np. RS232 

 Dwie studnie pomiarowe umożliwiające umieszczenie 2 czujników 

 Wkładki (tuleje) aluminiowe do studni pomiarowych o średnicach 
wewnętrznych (po 1 szt.): 1,6 mm, 3,2 mm, 4,8 mm oraz 6,4 mm 

 Głębokość studni pomiarowych: >=100 mm 

 Waga urządzenia: <2 kg 

 Rozmiary urządzenia nie większe niż: wysokość 120 mm, 
szerokość 160 mm i głębokość 200 mm 

Przykładowy model spełniający wymagania: Fluke 9102S (seria Hart 
Scientific) 

 

 
 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 
1. Wykonawcy mogą składać oferty oddzielnie na Część 1; Część 2; Część 3; Część 4; Część 5 
lub na całość zamówienia.  

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

4243 /2018” do dnia 17 października 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                         80% 

- warunki gwarancji  10% 

- termin realizacji      10%  

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. 146316584 Zbigniew Czemierowski  

z_czemierowski@pwsztar.edu.pl  lub 146316612 Józef Ligęza, j_ligeza@pwsztar.edu.pl  oraz 

odnośnie wymagań sprzętu 146316515 dr inż. Łukasz Mik  l_mik@pwsztar.edu.pl 

mailto:z_czemierowski@pwsztar.edu.pl

