10 lutego 2016 roku

.........................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: Detektor metalu wraz z wagą dynamiczną - 1 komplet
2. SPECYFIKACJA:


Charakterystyka głowicy:











Zmienna częstotliwość pracy głowicy detektora w zakresie min. od 50 do 833 KHz
Automatyczny wybór innej częstotliwości roboczej dla każdego produktu niezależnie
Odporność na zakłócenia zewnętrzne i wibracjami
W pełni równomierne sprawdzanie produktu
Prosta kalibracja, automatyczny tryb uczący zapamiętujący charakterystyki i
ustawienia dla
min. 60 różnych produktów.
Stal nierdzewna 304 szczotkowana zapewnia trwałość i łatwe czyszczenie
Certyfikat kalibracji głowicy detektora

Pozostała charakterystyka detektora metali wraz z wagą dynamiczną

















Długość transportera ważącego 350 mm
Szerokość transportera 200 mm
Długość transporterów przyspieszających 300 mm + 300 mm
Długość transportera wejściowego 800 mm
Długość transportera wyjściowego 1 000 mm
Typ taśmy Płaska PU
Zakres ważenia 50g-1500g
Standardowa dokładność (Un): 0,6g
Działka elementarna: e=1g
Stopień ochrony (IP) IP65
Wysokość systemu 850 mm z możliwością regulacji +/- 50mm
System zamontowany na Stopkach z regulacją wysokości +/-50mm
Szybkość taśmy: regulowana
Kierunek transportu Od prawej do lewej
System odrzutu podwójny - 2 dysze ze sprężonym powietrzem do zamykanego kosza
Zasilanie elektryczne 230V/1Ph/50Hz


















Zasilanie powietrzem ciśnienie 5-8 bara,
Język (Oprogramowanie/Instrukcja) Polski / Polski (wersja elektroniczna)
Program do zbierania i archiwizacji danych z urządzenia
Otwór pomiarowy 250 mm x 150 mm
Oczekiwana czułość
Średnica kulki Żelazo: 1,5-2,0 mm* , Nie-Żelazo:2,0-2,5 mm*
Stal Nierdzewna:3,5-4,5 mm**
Dołączony zestaw testerów wraz z certyfikatami
Stopień ochrony (IP) IP65
Złącze USB
Złącze Ethernet
Dotykowy panel obsługi
Zestaw lamp na wsporniku
Zestaw pokryw ze stali nierdzewnej nad przenośnikami i koszami
Zestaw prowadnic na wejściu
Zakres ważenia:
o od maks. 50g do min. 1500g – urządzenie po legalizacji
o od maks. 15g do min. 1500g – urządzenie bez legalizacji

Oferta ma zawierać transport do siedziby zamawiającego, montaż i pierwszy rozruch oraz
min. 12 miesięczną gwarancję.
1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
 dostarczenie oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, osobiście lub
listownie do dnia 22 lutego 2016 roku do siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny: jedynym kryterium oceny jest cena o wadze punktowej 100 %. Najtańsza
oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego wygrywa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2016 roku
4. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 10 tygodni od złożenia zamówienia
6. Termin ważności oferty: minimum 3 miesiące.

............................................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego

