
 

 

Łódź, dn. 16.10.2014 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-MZ-14/555/10/2014 

 
 

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 przenośnej wyważarki. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa przenośnej wyważarki – 1 szt.  
parametry: 
 

 Oprogramowanie do transferu wyników pomiaru jako raport makro programu Excel, możliwy do 
przeniesienia do komputera 

 Oprogramowanie do oceny stanu zużycia łożysk 
 Kolorowy wyświetlacz  
 Wyświetlanie graficzne wielkości oscylacji na diagramach wektorowych 
 Prędkość wyważania co najmniej w zakresie 120 do 50.000 1/min 
 Możliwość dwupłaszczyznowego wyważania wirników przewieszonych  
 Specjalne cechy oprogramowania: 

o Podsumowanie mas korekcji 
o Korekcja niewyważenia na określonych lokalizacjach 
o Obliczenie pozycji kątowej dla 2 stałych mas położonych poza płaszczyzną pomiaru drgań 
o Jakość wyważania zgodnie z DIN ISO 1940 

 Moduł oceny stanu łożysk  
 Analiza drgań metodą FFT  
 Akumulator o czasie pracy co najmniej 8 godzin; opcjonalnie: zewnętrzna stacja ładująca 
 Magnetyczne mocowanie czujnika drgań i czujnika laserowego prędkości kątowej wału 
 Masa poniżej 1,5 kg 
 Klasa ochrony: IP65, pyłoszczelne i chronione przed strumieniem wody 
 oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim 

 
Termin płatności 30 dni. 
 
2. Informacje dodatkowe: 
Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 16.10.2014 r. 
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 20.10.2014 roku do godziny 14:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl . 
Termin realizacji przedmiotu oferty: do 17.11.2014 r. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena (w PLN) 100%  
 



 

 

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. 
 
 


