
L.Dz./PRO-dzpz / 4845 /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 Robota edukacyjnego oraz Modelowej linii 

produkcyjnej 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

  

Robot edukacyjny  

(np. Dobot Magican – Advancrd Educational Plan)   szt. 6 

Modelowa linia produkcyjna 

(np. Conveyor Belt Kit)      szt. 6 

 

2. Wymagania zamawiającego 

 

Parametry robota nie gorsze niż: 

 

a. liczba osi - 4 

b. udźwig 500 g 

c. zasięg maksymalny 320 mm 

d. dokładność pozycjonowania +/- 0,1 mm 

e. komunikacja: USB, WiFi, Bluetooth 

f. zasilacz w zestawie 

g. pobór mocy do 60 W 

h. temperatura pracy 10-60 st. Celsjusza 

i. ruch osi (zakres w stopniach): 

i. obrót podstawowy: od -135 do 135 

ii. tylna część ramienia: od 0 do 85  

iii. przednia część ramienia: od 10 do 95 

iv. obrót chwytaka: od +90 do -90 

j. ruch osi (maks. prędkość w stopniach na sekundę z obciążeniem 250 g) 

i. obrót podstawowy: 320 

ii. tylna część ramienia: 320 

iii. przednia część ramienia: 320 

iv. obrót chwytaka: 480 

k. masa 4 kg 

l. wymiary podstawy 158 x 158 mm 

m. mocowanie: do postawienia na biurku, blacie 

n. wymiary obudowy 307 x 224 x 330 mm 

o. narzędzia końcowe: druk 3D (rozmiar 150 x 150 x 150 mm, materiał PLA, 

rozdzielczość 0,1 mm), laser (moc 500 mW, typ 405 nm, zasilanie 12 V), 

uchwyt markera (średnica 10 mm), uchwyt ssący (średnica 20 mm, ciśnienie -

30 kPa), chwytak (typ pneumatyczny, zasięg 40 mm, siła 8N)  

 



Parametry linii produkcyjnej gorsze niż: 

 

a. maksymalny udźwig 500 g 

b. zasięg ruchu 600 mm 

c. maksymalna prędkość 120 mm/s 

d. maksymalne przyspieszenie 1100 mm/s
2
 

e. czujnik odległości: zakres pomiarowy od 20 mm do 150 mm, sygnał 

analogowy, napięcie zasilania od 4,5 V do 5,5 V 

f. czujnik koloru: odległość od 20 mm do 150 mm, detekcja nieświecących 

obiektów, wbudowana biała dioda LED 

g. masa 4,2 kg 

h. wymiary 700 x 215 x 60 mm 

i. w zestawie: taśma produkcyjna, czujnik odległości na podczerwień, 

czujnik koloru, drewniane kolorowe klocki - 40 szt., płytka demonstracyjna 

do rozmieszczenia klocków, instrukcja obsługi, narzędzia montażowe 

 

 

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

 

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/4845 /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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