
 
 

 

Łódź, dn. 18.09.2014 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-MZ-09/555/09/2014 

 
 

W związku z realizacją Projektu w ramach III konkursu „Programu Badań Stosowanych”  
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 silnika. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: silnik IE3 – 1 szt.  
parametry: 
 

 Frame:   315S/M 
 Output:    132 kW 
 Frequency:   50 Hz 
 Poles:   2 
 Full load speed:   2980 
 Slip:   0.67 % 
 Voltage:   400/690 V 
 Rated current:   217/126 A 
 Locked rotor current:   1610/931 A 
 Locked rotor current (Il/In):   7.4 
 No load current:   58.5/33.9 A 
 Full load torque:   423 Nm 
 Locked rotor torque:   230 % 
 Breakdown torque:   280 % 
 Design:   N 
 Insulation class:   F 
 Temperature rise:   80 K 
 Locked rotor time:   36 s (hot) 
 Service Factor:   1.00 
 Duty cycle:   S1 
 Ambient temperature:   -20°C  –  40°C 
 Altitude:   1000  m 
 Degree of Protection:   IP55 
 Approximate weight:   1095 kg 
 Moment of inertia:   2.7684 kgm² 
 Noise level:   76 dB(A) 

 
Dodatkowe funkcje: 
Silnik w wykonaniu łapowym, lecz dodatkowo pokrywa powinna być w wykonaniu kołnierzowym. 
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2. Informacje dodatkowe: 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 18.09.2014 r. 
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22.09.2014 r. do godziny 16:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl  
Termin realizacji przedmiotu oferty: do 13.10.2014 r. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 80% cena, 20% termin 
dostawy. 
 
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. 
 


