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Miejsce i data

"Centrum Metrologii KALIBRATOR" Zenon Serwach
ul. Wersalska 47/75 p.808
91-212 Łódź
Nazwa i adres Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W związku z realizacją przez firmę "Centrum Metrologii KALIBRATOR" Zenon Serwach projektu p.n.
"Rozwój usług w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych poprzez zakup specjalistycznego
wyposażenia." w ramach Działania 3.6 "Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw" Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zapraszamy do złożenia Oferty na Stanowisko do
wzorcowania kluczy dynamometrycznych, określone wg poniższych kryteriów:

Opis przedmiotu zamówienia

Stanowisko wzorcowania kluczy dynamometrycznych
o przedziale zakresu pomiarowego min. 2+500 Nm - 1 szt.

Parametry minimalne Stanowiska:
• Wskazanie, cyfrowe lub analogowe (tarcza do odczytu

o średnicy min. 0 140 mm)
• Dokładność ± 2%,

Wzorcowanie (sprawdzanie) kluczy dyna metrycznych w zakresie
2 + 20 Nm z rozdzielczością min. 0,005 Nm,

Wzorcowanie (sprawdzanie) kluczy dyna metrycznych w zakresie
do 100 Nm z rozdzielczością min. 0,02 Nm,

Wzorcowanie (sprawdzanie) kluczy dyna metrycznych w zakresie
do 500 Nm z rozdzielczością min. 0,1 Nm,

Mobilność stanowiska:
Ułatwiona możliwość przemieszczania się ze stanowiskiem w celu
szybkiej weryfikacji kluczy przy stanowiskach pracy,
Zapamiętywanie i rejestracja:
Zapamiętywanie wyników wzorcowań i rejestracja danych
wzorcowanych (sprawdzanych) kluczy dyna metrycznych,
Świadectwo wzorcowania
Dokładność stanowiska potwierdzona przez jednostkę uprawnioną.

Termin realizacji zamówienia

Kryteria oceny i wyboru oferty Ocena wg metody liczenia:
(najniższajoferowana)x wg kryterium oceny

Przy czym wszystkie parametry minimalne muszą być spełnione.
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Do 30.03.2013 r.

• Cena przedmiotu zamówienia - 60%
• Okres gwarancji i serwis (czas reakcji) - 30%
• Termin dostawy i montaż - 10%

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
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Warunki udziału w przetargu

• Oferent spełniać musi następujące wymagania:
W postępowaniu wezmą udział wszystkie oferty spełniające wymagania
minimalne, nadesłane w wyznaczonym terminie.

• Ofertę należy skierować indywidualnie do Zamawiającego, sporządzić
w języku polskim, w formie pisemnej, na papierze firmowym oferenta
lub opatrzoną pieczęcią firmową oferenta.

• Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do siedziby
Zamawiającego pod adresem: Centrum Metrologii KALIBRATOR,
91-212 Łódź, ul. Wersalska 47/75 p.808

• Oferta powinna zawierać:
nazwę i adres oferenta,
oferowaną cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia;
datę sporządzenia
podpisy osób reprezentujących oferenta wraz z pieczątką firmową,
Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres
e-mail: kalibrator@interia.pl jako skanu dokumentacji sporządzonej
wg w/w zasad, przy jednoczesnym dostarczeniu oryginału do 3 dni
roboczych od dnia wysyłki elektronicznej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

•

Termin złożenia oferty

•
Do dnia 19 marca 2013 r., do godz. 16°0
Pod uwagę będzie brana data wpływu dokumentacji.

Kontakt z Zamawiającym
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Zenon Serwach
Kom. 601 366-428
Tel. (42)252-99-59 Fax. (42)252-99-60 e-mail: kalibrator@interia.pl
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Centrum Metrologii KALIBRATOR

Zenon Serwach
91-212 Łódź, ul. Wersalska 47/75
NIP 727-121-70-28 Regon 471572622

Podpis i pieczęć Osoby upoważnionej
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