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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 Mikrotwardościomierza półautomatycznego. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

  

Mikrotwardościomierz półautomatyczny z możliwością obciążania od 0,01 do 2 kG w 

kroku nie większym niż 0,001kG z wgłębnikiem Vickersa.   szt. 1 

 

2. Wymagania zamawiającego 

 

 Obsługa półautomatyczna poprzez oprogramowanie dołączone do 

mikrotwardościomierza 

 Bezoporowy mechanizm przykładania obciążenia za pomocą cewki 

elektromagnetycznej zapewniający wysoką dokładność i powtarzalność 

pomiarów w całym zakresie przykładanych obciążeń 

 Odczyt wielkości wgłębienia: automatyczny poprzez oprogramowanie 

 Powiększenie okularu przynajmniej 10x 

 Możliwość instalacji minimum 2 wgłębników 

 Możliwość instalacji minimum 4 obiektywów 
( wymagamy dostawy twardościomierza z karetą (rewolwerem) 6 pozycyjnym, czyli dwa 

miejsca jednoczesnie mogą być zajęte przez wgłębniki a 4 przez obiektywy) 

 Zmotoryzowany przesuw głowicy (realizowany poprzez oprogramowanie) 

 Mikrotwardościomierz musi spełniać wymagania norm: ISO 6507-1:2005, 

ISO 4545-1:2005, ISO 6506-1:2005, ISO 3754:1976, ISO 15732:2003 

 Możliwość dowolnego ustawienia obciążenia w zakresie 0,01 kG-2kG 

(HV0,01 – HV2) w kroku nie większym niż 0,001kG 
(Możliwość krokowej zmiany obciążenia co 0,001 kG. Twardościomierz będzie 

wykorzystywany również do celów naukowych więc nie zawsze badania wykonuje się 

zgodnie z określoną normą. ) 

 Dokładność: dla obciążeń od HV0,01 do HV0,2 przynajmniej +/-1,5%, dla 

obciążeń od HV0,2 do HV2: przynajmniej +/-1,0% 

 Posiadający możliwość automatycznej zmiany wielkości obciążenia (z 

programu komputerowego) 

 Czas obciążenia przynajmniej od 0 do 999s. 

 Rozdzielczość pomiaru wielkości wgłębienia nie gorsza niż 0.09 μm 

 Wymiary stolika XY przynajmniej 100mm x 100mm 

 Obszar roboczy stolika XY przynajmniej 25mm x 25mm 
(Przy stoliku mają znajdować się  śruby mikrometryczne  

 elektroniczne lub z noniuszem) 

 Stolik dla próbek o maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 60 mm 

 Zakres suwu wgłębnika nie mniejszy niż 60mm 

 Moduły pomiarowe oprogramowania przynajmniej: mikrotwardość 

Vickersa (HV), twardość Knoppa (HK), twardość Brinella (HB), twardość 

mierzona wgłębnikiem piramidalnym (HT), bezpośredni pomiar długości 

(μm), pomiar współczynnika odporności na kruche pękanie (Kc) 

 Ilość punktów pomiarowych: przynajmniej 5000 (Możliwość opracowywania 

wyników z 5000 odcisków jednocześnie) 



 Wyniki określane automatycznie przynajmniej: numer pomiaru, długość 

krawędzi wgłębienia, twardość, współczynnik konwersji, średnia, 

współczynnik korelacji, max. i min. wartość, określanie zaliczenia lub nie 

testu wg ustawień użytkownika (pass/fail) 

 Parametry statystyczne przynajmniej: średnia, odchylenie standardowe, 

współczynnik korelacji, max. wartość, min. wartość, konwersja twardości, 

wyświetlanie histogramu, wykresu głębokości warstwy utwardzonej (wg 

ISO 3754) i rozbieżności pomiarowej 

 Kompatybilność z drukarkami zewnętrznymi 

 Oprogramowanie kompatybilne przynajmniej z systemami Windows 7.10 

w wersji 64 bit. 

 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 Certyfikat CE 

 Certyfikowany wgłębnik Vickersa 

 Obiektyw  10x 

 Obiektyw  40x 

 Zestaw komputerowy do sterowania mikrotwardościomierzem, 

kompatybilny z oprogramowaniem  

 Montaż , uruchomienie i obsługa serwisowa 

 Szkolenie pracowników w pełnym zakresie obsługi przyrządu i 

oprogramowania PC 

 Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy 

 Termin realizacji nie dłuższy niż 30 dni od dnia  potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia. 

 W przypadku urządzenia po demonstracyjnego nie powinno być 

wyprodukowane wcześniej niż w 2017 roku. 

 
3. Zamówienie obejmuje dowóz aparatury na koszt dostawcy. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

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

„Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/4726 /2018” do dnia   04 grudnia 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 wykonanie całości zamówienia  

- okres gwarancyjny 

-  termin realizacji 

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

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

będą kryteriów: 

- cena    90% 

- okres gwarancyjny  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. 14 6316683 mgr inż. Zbigniew 

Czemierowski  lub 14 6316612 mgr inż. Józef Ligęza ; szczegóły techniczne pod numerem 14 

6316645 dr inż. Wiesław Juda  lub  dr inż. Jakub Sobota 
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