
L.Dz./PRO-dzpz / 3135 /2019                            Tarnów,   16 .07.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę zestawu toru pomiarowego do pomiaru 

przyspieszeń drgań. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zestaw toru pomiarowego do pomiaru drgań w układzie 3-osiowym umożliwiający 

precyzyjne pomiary drgań we wszelkiego rodzaju układach mechanicznych w tym np. 

drgania silników i układów napędowych. 
 

Zestawienie elementów toru pomiarowego: 

a) akcelerometr trójosiowy:     1 szt. 

a) zasilacz/wzmacniacz do każdego kanału:   3 szt. 

b) kabel łączeniowy czujnika ze wzmacniaczem:  1 szt. 

c) magnetyczny element do szybkiego montażu czujnika: 1 szt. 

 

2. Wymagania dla toru pomiarowego: 

a) układ pomiarowy ma umożliwiać pomiary przyspieszeń drgań w układzie 

trójosiowym – stąd konieczność zastosowania akcelerometru trójosiowego. 

b) tor pomiarowy przyspieszeń drgań winien zapewniać poprawny pomiar przyspieszeń 

w zakresie częstotliwości od pojedynczych herców do 10 kHz. 

c) amplitudowy zakres pomiaru przyspieszeń winien sięgać co najmniej 100 m/s
2
. 

d) czułość akcelerometru winna być co najmniej rzędu 100 mV/g (10 mV/ms
-2

). 

e) ze względu na przedstawione wyżej wymagania należy zastosować akcelerometr 

piezoelektryczny. 

 

3. Przykładowy zestaw urządzeń spełniający wymagania Zamawiającego: 

 

Symbol wg firmy Brüel 

& Kjaer 

Opis Liczba 

sztuk 

4528-B-001 Triax accelerometer 100 mV/g w TEDS 1 

1704-A-001 Single Channel CCLD Conditioning 

Amplifier with Acoustic Filters, Battery and 

Mains powered 

3 

AO-0526-D-030 Kabel do 4506, 4524, złącze 3 x BNC, 

długość 3 m 

1 

UA-1077 Mounting Magnet, M3 thread, single unit, 

UA-0629, UA-1075 

1 

 

 

 

 

 

 



II. Opis sposobu przygotowania oferty: 

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

kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 3135 /2019” do dnia 26 lipca 2019 roku 

do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, w 

pokoju A024 (Dziennik Podawczy) lub przesłać na adres email: oferty@pwsztar.edu.pl 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

3. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

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

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

c) termin realizacji (liczba dni) od daty podpisania umowy (załącznik nr 2). 

4. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

a) cena 100%. 

 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa, 

projekt umowy - załącznik nr 2. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 

9. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pod względem: 

a) Merytorycznym: dr inż. Wacław Gawędzki; tel. 14 63 16 594; e-maill: 

waga@agh.edu.pl  

b) Formalnym: mgr inż. Zbigniew Czemierowski tel. 14 63 16 683, email: 

z_czemierowski@pwsztar.edu.pl  

10. 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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