
 

 

Łódź, dn. 09.07.2015 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-ŁZ-39/555/07/2015 

 
 

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 handlowych na produkty związane  
z czujnikami temperatury. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

A. Rezystancyjny czujnik temperatury PRT100 – 2 szt. 

 zakres:     -40 do 350 ºC 
 sensor:     Pt100 
 klasa:     AA (1/3B) 
 podłączenie:     3 – przewodowe 
 przyłącze:     M20x1,5 
 wkład pomiarowy o średnicy fi 4mm wewnątrz króćca fi 6mm 

 
B. Uniwersalny przetwornik temperatury serii JUMO dTrans T – 2 szt. 

 zakres temp:     -200 do 850 ºC 
 sygnał wyjściowy:    0 – 10V 
 dokładność:     +/- 0,2% 
 temperatura pracy:    -40 do 85 ºC 
 wejście pomiarowe:    Pt100, 3 – przewodowe 
 montaż:     w głowicy typu B 
 zasilanie:  24V DC (7,5...30 V DC) 

 
C. Program do konfiguracji przetwornika JUMO dTrans T wraz z kablem połączeniowym 

            USB/SPI – 1 szt. 
 

D. Króciec przesuwny do czujników temperatury o średnicy fi 6 mm – 2 szt. 
  
Przyrządy pomiarowe powinny być skalibrowane przed dostarczeniem do zamawiającego. 

Płatność przelewem. 
 



 
 

 

2. Informacje dodatkowe: 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 09.07.2015 r.  
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 13.07.2015 r. do godziny 12:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl  
Termin realizacji przedmiotu oferty: 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100% cena netto. 
 
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. 
 
 


