Łódź, dn.29.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe ZO-MZ-91/555/06/2016
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 ultradźwiękowy miernik
grubości.
1. Opis przedmiotu zamówienia: ultradźwiękowy miernik grubości - 1 szt.


















pomiar grubości różnych materiałów - stali, żeliwa, aluminium
pomiar w 4 trybach:
- badanie punktowe - wynik w formie graficznej
- badanie punktowe - wynik w formie liczbowej
- skanowanie - wyszukiwanie uszkodzeń/pęknięć
- skanowanie - przekrój poprzeczny
wyświetlacz - przedstawienie wyników w formie liczbowej jak i wykresów
sonda - przeznaczona standardowo do różnych powierzchni (średnica ok 6,5 mm)
zakres pomiarowy - do ok 250 mm (tryb puls-echo, tryb echo-echo)
rozdzielczość - 0,01 mm
pomiar na powierzchniach o temp.: od - 10oC do + 60oC
zakres prędkości dźwięku: od 1250 do 9999 m/s
oprogramowanie + kabel do komputera (możliwość transferu danych)
instrukcja w języku polskim
przenośna walizka
nylonowy pokrowiec na miernik
końcówka pomiarowa w kształcie litery "V", umożliwiająca skuteczny pomiar np. na zgięciach
rur
zasilanie - baterie alkaliczne 1,5V (ok 150 h pracy)
automatyczne wyłączanie miernika po kilku min. bezczynności
certyfikaty - świadectwo CE, certyfikat kalibracji producenta

Płatność przelewem.

2. Informacje dodatkowe:
Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 29.06.2016 r.
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 04.07.2016 r. do godziny 10:00
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena netto.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert 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 zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia
postępowania bez dokonania wyboru oferty.

