
 

 

Łódź, dn. 08.08.2016 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-AM-93/555/08/2016 

 
 

W związku z realizacją Projektu w ramach III konkursu „Programu Badań Stosowanych”  
w ścieżce programowej B, Energetyka i elektrotechnika 

 
Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o.  prosi o składanie ofert handlowych na przetworniki różnicy ciśnień. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

A. Przetwornik różnicy ciśnień – 1 szt.  

 zakres: 0 – 5 kPa 
 sygnał wyjściowy: 0 – 10 V 
 błąd podstawowy nie większy jak 0,4%  
 błąd temperaturowy nie większy jak 0,4% na 10 ºC 
 histereza i powtarzalność na poziomie 0,05%  
 stopień ochrony obudowy IP65 
 przyłącze elektryczne kablowe długości 5m 
 temperatura mierzonego medium: -10 – 130 ºC 

 
B. Przetwornik różnicy ciśnień – 1 szt. 

 zakres: 0 – 1 kPa 
 sygnał wyjściowy: 0 – 10 V 
 błąd podstawowy nie większy jak 0,4%  
 błąd temperaturowy nie większy jak 0,4% na 10 ºC 
 histereza i powtarzalność na poziomie 0,05%  
 stopień ochrony obudowy IP65 
 przyłącze elektryczne kablowe długości 5m 
 temperatura mierzonego medium: -10 – 130 ºC 

 
Wszystkie czujniki powinny być przystosowane do podłączenia węża elastycznego o średnicy 
wewnętrznej fi 6mm.  
Prosimy o ofertę na dodatkowe 6 szt. podłączenia węża elastycznego o średnicy wewnętrznej fi 6mm. 
 

Przyrządy pomiarowe powinny być skalibrowane przed dostarczeniem do zamawiającego. 
 

Płatność przelewem. 



 
 

 

2. Informacje dodatkowe: 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 08.08.2016 r.  
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11.08.2016 r. do godziny 10:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl  
Termin realizacji przedmiotu oferty: do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100% cena netto. 
 
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle oferentowi, którego oferta uzyskała 
największą ilość punktów, zamówienie na realizację przedmiotu oferty. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.vibroson.com.pl zakładka  
„Aktualności”, oraz w siedzibie Spółki: ul. Wileńska 10, 94 – 029 Łódź na tablicy ogłoszeń. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 
 
 
 


