Łódź, dn. 10.09.2014 r.

Zapytanie ofertowe ZO-MZ-05/555/09/2014
W związku z realizacją Projektu pt. „ Nowa, energooszczędna metoda regulacji
wentylatorów promieniowych zwłaszcza dla potrzeb energetyki”, który uzyskał dofinansowanie
w ramach Programu „ Program Badań Stosowanych, III konkurs”
w ścieżce programowej B, Energetyka i elektrotechnika
firma Vibroson Łódź dr inż. A. Podsędkowski Sp. z o. o. prosi o składanie ofert cenowych na
dostawę przetwornicy częstotliwości (falownik).
1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa przetwornicy częstotliwości (falownik) – 1 szt.
parametry:
Moc przy 50Hz:
Zasilanie:
Możliwość hamowania silnika:
Pełny odczyt parametrów:
Zakres częstotliwości:

132 kW
400V (50Hz)
prądem stałym (bez czoppera)
częstotliwość wyjściowa, prąd, moc napięcie
do 75Hz

Dodatkowe funkcje:
Ograniczenie częstotliwości w funkcji dopuszczalnej mocy (prądu)
Możliwość zabudowy na wózku
Automatyczne dochodzenie do zadanej częstotliwości
Wejściowy filtr przeciwzakłóceniowy
Praca w temperaturze otoczenia od +5oC do +25oC
Nie jest wymagana obudowa pyłoszczelna
Pełna instrukcja obsługi w j. polskim zawierająca kompletny wykaz błędów i sposób postępowania dla
ich wyeliminowania.
Falownik o podanych parametrach ma być wykorzystany jako wyposażenie laboratoryjne.
Proszę przedstawiać ceny w PLN.
2. Informacje dodatkowe:
Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 10.09.2014
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 12.09.2014 roku do godziny 15:00 w
formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl .
Termin realizacji przedmiotu oferty: do 29.09.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
cena (w PLN) 90% : termin płatności 10%
Zalecany termin płatności – 4 tygodnie po dostawie.
Wybrany zostanie oferent, który uzyska najniższy wskaźnik współczynnika K, określonego zależnością:
K= 0,9 x (cena badanej oferty/najniższa cenowo oferta) + 0,1 x (A/6)

gdzie A – czas w tygodniach pomiędzy zalecanym, a żądanym terminem zapłaty (o ile jest on
wcześniejszy od terminu zalecanego). Jeśli termin płatności jest równy terminowi zalecanemu lub od
niego późniejszy A=0.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich
oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów,
zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
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.

