Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Vitrobudowa Spółka z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 104
NIP: 7712863965
REGON: 101084935

W dniu 06.05.2013 r. Vitrobudowa Spółka z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu.
Zamówienie dotyczy projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizującej proces topienia
szkła z uwagi na jakość, zużycie energii oraz obciążenie środowiska”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa III
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Przedmiot zamówienia:
Kamera termowizyjna
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna
Wymagania minimalne:
DANE TECHNICZNE:
Zakres temperaturowy od –20 do 2000C
Czułość termiczna 0,04C
Monitor LCD 3,5”
Obiektyw 25 stopni
Rodzaj detektora –niechłodzony mikrobolometr
Matryca detektora 320x240 pikseli
Częstotliwość detektora 30Hz
Zakres spektralny od 7,5 do 14 m
Wbudowany ruchomy, dotykowy wyświetlacz LCD 3,5”
Wbudowana kamera dzienna 5 Mpikseli
Podświetlenie do kamery dziennej
Karta pamięci 2GB
Fokus- ręczny
Opcja PIP (obraz podczerwony na obrazie widzialnym)
Wskaźnik laserowy
Paleta barw- tęczy , żelaza, odcienie szarości
Menu w języku polskim
Galeria zrobionych zdjęć

Zasilacz sieciowy
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia raportów i analizy termogramów (umożliwia przeprowadzone przez
użytkownika analizy temperatury wszystkich punktów oraz obrazu wizyjnego wykonanego przez kamerę).
Kabel USB, kabel wideo

Oferty przedstawione w walutach obcych zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim
NBP, obowiązującym w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 Cena [100%]
Sposób obliczania punktów za kryterium
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2013 r.
Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej i zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- opis przedmiotu zamówienia;
- wartość zamówienia;
- datę sporządzenia oferty;
- datę ważności oferty;
- podpis i pieczątkę oferenta (nie dotyczy ofert składanych drogą e-mail);
- niemożliwe jest składanie ofert częściowych.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego
104) lub adres mailowy: mrogulski@vitrobudowa.com.pl
Termin składania ofert: 27.06.2013 r. do godziny 16.00
Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 27.06.2013 r. po godzinie 16.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.
Osoba do kontaktu:
Marcin Rogulski; tel. 602 303 782; email: mrogulski@vitrobudowa.com.pl

