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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 urządzeń dla Zakładu WF 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń: 

a. Noraxon Ultium DTS 8-K MR 3 myoMuscle Master Edition 

b. Noraxon Ultium SmartLead – liniowy czujnik siły 225kg 

 

2. Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: 

a. Noraxon Ultium DTS 8-K MR 3 myoMuscle Master Edition 

Zestaw do rejestracji i analizy EMG Noraxon Ultium DTS 8-kanałowy. 

Parametry techniczne systemu: 

  Tester impedancji zintegorwany w każdym czujniku Ultium; 

  Kazdy czujnik Ultium posiada dodatkowo IMU (akcelerometr 3D, 

żyroskop 3D i magnetometr 3D) działający jednoczasowo z pomiarem 

EMG; 

  Częstotliwość rejestracji samego sygnału sEMG: 4000Hz; 

  Częstotliwość rejestracji danych przy jednoczesnej akwizycji sygnału 

sEMG i IMU: 2000Hz/500Hz (sEMG/IMU); 

  Zakres pracy akcelerometru: +/- 16G; 

  Rozdzielczość 24-bit; 

  Wbudowana w czujniki kość pamięci, pozwalająca na przechowywanie 

8+ godzin danych; 

  Możliwość pracy poza zasięgiem stacji bazowej - po zakończeniu 

rejstracji dane są automatycznie uzupełniane z wbudowanej kości 

pamięci (technologia Lossless); 

  Wskaźnik stanu naładowania baterii czujników; 

  Identyfikacja czujników po ich założeniu na ciało poprzez dodatkowy 

przycisk w oprogramowaniu; 

  Technologia SmartLead - wymienne, przyłączalne czujniki: aby 

zmienić funkcjonalność sensora, wystarczy zmienić kabelek z 

czujnikiem; 

  Synchronizacja praogramowa z systemem analizy ruchu MyoMotion, 

wideo 2D Myovideo/NiNOX, systemami Zebris FDM, wkładkami 

Medilogic. 

 Zestaw zawiera: odbiornik Ultium, ładowarkę do czujników, 8 

czujników Ultium wraz z 8 SmartLead EMG, oprogramowanie MR3 

MyoMuscle Master 

 

b. Noraxon Ultium SmartLead – liniowy czujnik siły 225kg 

Opis: 

Noraxon Ultium SmartLead - liniowy czujnik siły 225kg 

Przewód do czujnika Ultium DTS do stosowania zamiennie z 

odprowadzeniami EMG. Zamienia czujnik Ultium w system do 

liniowego pomiaru siły "pchaj-ciągnij". 

Zakres pomiarowy od 0 do 225 kg (500 funtów). 

 



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/5256/2018” do dnia 12 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 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 

tel. 14 6316730 dr Piotr Kuczek ; e-mail : piotrkuczek@interia.pl 

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl

