
L.Dz./PRO-dzpz /4727/2018       Tarnów, 06.11.2018  
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę Robota przemysłowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

  

Robot przemysłowy (np. Mitsubishi)  szt. 1 

 

2. Wymagania zamawiającego 

 

Parametry robota nie gorsze niż: 

 
a) Robot o 6 stopniach swobody; 

b) Możliwość ciągłej, jednoczesnej pracy w kilku osiach; 

c) Udźwig robota co najmniej 2kg; 

d) Waga robota nie więcej niż 19kg; 

e) Powtarzalność robota nie gorsza niż +/- 0,02mm 

f) Zasięg robota (promień robota) nie mniej niż 504 mm 

g) Ramię robota wyposażone w zespół przewodów poprowadzonych wewnątrz korpusu do 

sterowania chwytakami, minimum 4 pary przewodów sygnałów elektrycznych; 

h) Ramię robota wyposażone w 1 parę przewodów pneumatycznych 

i) Na ramieniu robota zabudowana wyspa zaworowa pneumatyczna; 

j) Ramię robota musi posiadać stopień ochrony co najmniej  IP30; 

k) Minimalne przemieszczenia kątowe przegubów w stopniach: 

(i)      Oś 1:    480°  (+/- 240°) 

(ii)      Oś 2:   240°  (-120° / +120°) 

(iii)      Oś 3:   160°  (0/+150°) 

(iv)      Oś 4:   400°  (+/- 200°) 

(v)      Oś 5:   240°  (+/- 120°) 

(vi)      Oś 6:   720°  (+/- 360°) 

l) Prędkości kątowe: (w stopniach na sekundę) co najmniej:  

(i)      Oś 1:   300°/s 

(ii)      Oś 2:   150°/s 

(iii)      Oś 3:   300°/s 

(iv)      Oś 4:   450°/s 

(v)      Oś 5:   450°/s 

(vi)      Oś 6:   720°/s 

m)  Czas cyklu robota, rozumiany jako przebycie drogi +25mm w osi Z, +300mm w osi X; -

25mm w osi Z, +25mm w osi Z, -300mm w osi X, -25mm w osi Z  nie gorzej niż 0,6s; 

n) Kontroler robota wyposażony w Ethernet, usb, zasilany  1x230VAC; 

o) Port Ethernet robot umożliwia sterowanie robota z zewnętrznych aplikacji napisanych w 

dowolnym środowisku np. Windows, Linux; 

p) Kontroler umożliwia podpięcie dodatkowych osi serwo, co najmniej 8 osi; 

q) Kontroler z wbudowanym grzybem bezpieczeństwa, wyświetlaczem oraz przyciskami 

sterującymi; 

r) Kolorowy, dotykowy manualny panel do programowania ruchów robota o wymiarze co 

najmniej 6,5’; 

s) Zestaw wyposażony w kable mocowe i enkoderowe pomiędzy robotem a kontrolerem; 

 

 

 

 

 

 



Przykładowy zestaw spełniający wymagania zamawiającego: 

 

  RV-2F-D1-S16 Robot przemysłowy, powtarzalność +/- 0,02mm, udźwig 2kg, 

zasięg 504mm, z kontrolerem CR750, bez luzowników 

 2D-TZ378  Moduł rozszerzeń kontrolera wejść i wyjść cyfrowych: 32we 

+ 32wy 

 2D-CBL05  Kabel do karty we/wy z wtyczką o dł. 5m 

  R56TB  Programator robota, wyświetlacz kolorowy, dotykowy 

 1E-VD01E  Wyspa zaworowa do robota RV-2F z jednym zaworem z 

tłumikiem spustu powietrza 

 
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/4727 /2018” do dnia 14 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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