
 

 

Łódź, dn. 22.07.2015 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-EM-44/555/07/2015 

 
 

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 multimetr cęgowy. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: Multimetr cęgowy – 1 szt.  

 Typ miernika:     cyfrowy miernik cęgowy             
 Średnica mierzonego przewodu maks. 34 mm   
 Rodzaj użytego wyświetlacza:   LCD        
 Zakres pomiaru prądu DC:   0,1...999,9 A        
 Dokładność pomiaru prądu DC:  ±(2% 5 cyfr)    
 Zakres pomiaru prądu AC:   0,1...999,9 A        
 Dokładność pomiaru prądu AC: ±(2% 5 cyfr)    
 Zakres pomiaru napięcia DC:   0,1m...1000 V     
 Dokładność pomiaru napięcia DC:  ±(1% 5 cyfr)    
 Zakres pomiaru napięcia AC:   0,1...1000 V         
 Dokładność pomiaru napięcia AC:  ±(1,5% 5 cyfr)                
 Zakres pomiaru rezystancji:   0,1...60 kΩ           
 Dokładność pomiaru rezystancji:  ±(1% 5 cyfr)    
 Zakres pomiaru pojemności:   1µ...1000 µF        
 Dokładność pomiaru pojemności:  ±(1% 4 cyfry) 
 Zakres pomiaru częstotliwości:  0,1...500 Hz         
 Dokładność pomiaru częstotliwości:  ±(0,5% 5 cyfr)                             
 Źródło zasilania:    2 baterie 1,5 V LR6 (AA) 
 Zgodność z normą:    EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV    
 
Właściwości przyrządów pomiarowych: 
 podświetlany wyświetlacz LCD 
 filtr dolnoprzepustowy do pomiaru parametrów napędów 
 funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza) 
 funkcja MIN/MAX/ŚRED 
 funkcja pomiaru prądów rozruchowych 
 pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS 
 test ciągłości obwodu 
 elastyczne cęgi do 2500 A 

 



 

 

Wyposażenie standardowe: 
 elastyczna przystawka prądowa 
 miękki pokrowiec 
 przewody pomiarowe 

 
Płatność przelewem. 

2. Informacje dodatkowe: 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22.07.2015 r.  
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 24.07.2015 r. do godziny 12:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl  
Termin realizacji przedmiotu oferty: 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena netto. 
 
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich  
oferentów, a następnie 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 unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 


