
L.Dz./PRO-dzpz / 4844 /2018     Tarnów,   13.11.2018  
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę Modelu suwnicy 3D 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

Model suwnicy 3D  szt. 1 

 

2. Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: 

a. trójwymiarowy model suwnicy przemysłowej 

b. wysoce nieliniowy system MIMO wyposażony w dedykowany zespół czujników  

c. pełna integracja z pakietem MATLAB/Simulink umożliwiająca pracę w czasie 

rzeczywistym 

d. biblioteka podstawowych kontrolerów w zestawie 

e. zintegrowanie oprzyrządowanie: 3 silniczki DC PWM 24V, układ zasilania, 5 

enkoderów, łącze RD-DAC I/O PCI lub zewnętrzne łącze USB 

f. wymiary 1000 x 1000 x 1000 mm ; tolerancja każdego z wymiarów +/- 50mm 

 

3. Zamówienie obejmuje dowóz aparatury na koszt dostawcy. 
 

   

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

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

„Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 4844 /2018” do dnia 21 listopada 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 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 kryteriów: 

- cena 80% 

- gwarancja 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. 14 6316683 mgr inż. Zbigniew 

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

6316593 dr inż. Daniel Król  lub 14 6316514 mgr inż. Mariusz Świder 
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