Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Opracowanie systemu automatycznego dwupłaszczyznowego wyważania zespołów wirujących
wentylatorów, w szczególności energetycznych, w czasie ich pracy, w celu zwiększenia ich dyspozycyjności, zmniejszenia
strat związanych z przymusowymi postojami bloków i zwiększenia żywotności”

Łódź, dnia 06.11.2018 r.
VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o.o.
ul. Wileńska 10
94-029 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO-DZ-1/555-18/01/10/2018
W związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie systemu automatycznego dwupłaszczyznowego
wyważania zespołów wirujących wentylatorów, w szczególności energetycznych, w czasie ich pracy,
w celu zwiększenia ich dyspozycyjności, zmniejszenia strat związanych z przymusowymi postojami
bloków i zwiększenia żywotności”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, firma VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert
na dostawę przetwornika mocy czynnej.
1. Tryb udzielenia zamówienia:
 Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku (zamówienia o wartości
do 50 tyś. PLN netto) w trybie zapytania ofertowego.
 W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
Zamówień Publicznych.
 Postępowanie w sprawie najkorzystniejszej oferty jest prowadzone z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
2. Przedmiot zamówienia:
Przetwornik mocy czynnej – 1 szt.
 zakres: 0 – 7,5 kW
 możliwość pomiaru mocy czynnej w układzie trójfazowym czteroprzewodowym
 klasa dokładności: 0.2 %
 wyjście analogowe 0 – 10 V
 obudowa przetwornika z tworzywa termoplastycznego posiadająca listwy zaciskowe
 do połączenia obwodów zewnętrznych
 Przetwornik przystosowany do współpracy z przekładnikami prądowymi LCTB 50
Wspólny słownik zamówień (CPV):
31711120-0 – Przetworniki
Płatność przelewem.

3. Informacje dodatkowe:
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 06.11.2018 r.
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 13.11.2018 r. w formie elektronicznej
na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl
Termin realizacji przedmiotu oferty: 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena netto.
Sprawy techniczne prowadzi Pan Dawid Zarębski – d.zarebski@vibroson.com.pl
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
„Przetargi” oraz w siedzibie biura Spółki: ul. Wróblewskiego 16/18 lok. C-1-19, 93 – 578 Łódź
na tablicy ogłoszeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

