
 

 

Łódź, dn. 12.01.2015 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-MZ-21/555/01/2015 

 
 

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 na dostawę przenośnego, elektronicznego 
manometru do pomiaru i rejestracji ciśnienia absolutnego, względnego, różnicy ciśnień i temperatury 
wraz z zewnętrznymi sondami pomiarowymi. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa elektronicznego manometru – 1 szt. wraz z zewnętrznymi  
sondami pomiarowymi – 3 szt. oraz przewodami podłączeniowymi dla sond pomiarowych z modułami. 
 
parametry manometru – 1szt.: 
 

system dwukanałowy 
funkcja obliczania wartości maksymalnej, minimalnej, średniej i różnicy ciśnień między kanałami A i B. 
funkcja pomiaru wartości względnej 
interfejs umożliwiający rejestrację danych w czasie rzeczywistym za pomocą komputera PC lub 
przenośnej drukarki (port USB 2.0) 
kabel o długości 1,5 m. 
stopień ochrony IP 67 
zakres pomiarowy temp. dla miernika: -200 – 650oC 
rozdzielczość:  min. 0,2oC 
dokładność:  ± 0,2oC 
częstotliwość zapisu: 1s do 3600s (1h) 
jednostki pomiarowe:  °C, Pa, hPa, mbar, bar, atm, mmHg, mmH2O, kgf/cm2, PSI 
pojemność pamięci:  do 32 000 par pomiarów 
temperatura pracy:  -5 do 40oC 
pobór prądu:  20μA 
wyświetlacz LCD 
 zasilanie zewnętrzne oraz bateriami 
czas pracy (żywotność baterii) lub akumulatora:  do 100h  
współpraca z zewnętrznymi sondami pomiarowymi  
instrukcja obsługi w j. polskim  
walizka transportowa 
gwarancja 24 miesiące 
 

 

 

 

 

 



 

 

parametry sond pomiarowych – 3 szt.: 

 sonda do pomiaru ciśnienia względnego, zakres pomiarowy 20mbar, rozdzielczość 0,01mbar, praca 
w zakresie temperatur 0-60oC,  

 sonda do pomiaru ciśnienia względnego, zakres pomiarowy 50mbar, rozdzielczość 0,01mbar, praca 
w zakresie temperatur 0-60oC,  

 sonda do pomiaru ciśnienia względnego, zakres pomiarowy 100mbar, rozdzielczość 0,1mbar, praca 
w zakresie temperatur 0-60oC,  

  
przewód podłączeniowy dla sond pomiarowych z modułami – 2 szt. 
 
2. Informacje dodatkowe: 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 12.01.2015 
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 16.01.2015 roku do godziny 15:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl . 
Termin realizacji przedmiotu oferty: 2 tygodnie od momentu złożenia zamówienia 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena 100% 
 
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. 
 
 


