
L.Dz./PRO-dzpz /  2207 /2019      Tarnów,  09.05.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

Tarnów zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę urządzenia do oznaczania 

ścieralności powłok metodą kół ciernych (aparat Tabera). 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Obrotowy aparat do badania odporności powłok na ścieranie, z certyfikatem CE i 

certyfikatem kalibracji producenta, wyposażony w jedną głowicę ścierającą. 

1. Urządzenie zasilane prądem o napięciu 230V, 50Hz. 

2. Możliwość badania próbek o grubości do 12 mm. 

3. Stolik obrotowy obracający się wokół pionowej osi, o średnicy nominalnej 100 mm. 

4. Uchwyt do testowania próbek materiałów sztywnych oraz elastycznych, okrągłych 

oraz kwadratowych. 

5. Minimum dwa zestawy typowych kół ściernych przeznaczonych do materiałów 

miękkich i twardych typu laminaty, powłoki malarskie, papier i kartony, drewno, 

szkło, metale, ceramika  

6. Koła ścierne mocowane przy pomocy szybkozłączy. 

7. Ramię urządzenia wywierające nacisk 250g na badaną próbkę. 

8. Dodatkowe obciążniki 500 g (2 szt.) i 1000 g (2 szt.).  

9. Ściernice do wyrównywania kół miękkich. 

10. Układ odsysania pyłu. 

11. Klawiatura numeryczna pozwalająca na łatwe programowanie parametrów badania. 

12. Pulpit sterowniczy wyposażony w funkcję: 

- programowanie ilości cykli ścierania; możliwość automatycznego zadania cykli w 

liczbie od 100 do 50000 

- programowanie wartości obrotów stolika obrotowego 

- programowanie wartości podciśnienia układu odsysania pyłu. 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferty na dostawę zamówienia ( Załącznik nr 1 )  należy złożyć w opieczętowanej 

kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 2207 /2019” do dnia  17 maja 2019 

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 

. 
 

1. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

 cenę (zł brutto) za całość zamówienia wraz z wysyłką. 

 okres gwarancji (min 12 miesięcy) od daty podpisania  protokołu odbioru. 

 Termin realizacji (ilość dni) od daty podpisania umowy (Załącznik nr 2)  
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2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

 

 

3. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

 - cena 100% 
. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

5. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa, projekt 

umowy  - załącznik nr 2. 

 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 

Zamawiającego. 

 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316 510 dr inż. Sebastian 

Bielecki e-mail: s_bielecki@pwsztar.edu.pl lub   tel. 14 6316 683  mgr inż. Zbigniew 

Czemierowski  e-mail: z_czemierowski@pwsztar.edu.pl . 

 
8. Na podstawie Art.4 Ust. 3 Ustawy z dnia  9 listopada 2018 „Elektroniczne fakturowanie w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym” ( Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23) Zamawiający wyłącza 

stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
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