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Projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu

Łakup sprzętu i oprogramowania do laboratorium

superkondensatoróW W ramach projektu pt.
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Projekt wspóffinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Wykaz pozycji przewidzianych do zamówienia'

Specyfikacja określa funkcjonalność urządzenfsprzętu, nie zaś jego nazWę własną.

Gdziekolwiek Zamawiający wskazuje nazwę własną, służy to wytącznie określeniu
fu n kcj o n a l n ości za m awi a nych urządzeń / sp rzęt u'

Wszystkie urządzenia /sprzęt o wymienionych poniżej parametrach technicznych lub

równoważnych spełn iają wymogi Za mawiającego'

Warunki ogólne Wymagane od Wykonawcy:

L' Transport na koszt dostawcy sprzętu.
2. Przeszkolenie z obsługi w cenie oferty.
3. Gwarancja na okres 24 miesięcy.
4' Koszty dostawy w cenie zamówienia.
5. Dokumentacja.
6. Serwis przez okres gwarancji.
7. Wsparcie przez okres gwarancji.

Zadanie L.p. Kod Opis llość
Zadanie 1

Typoszereg kondensatorów
1.. brak Typoszereg

kondensatoróW
10 kpl.

Zadanie2
Opornica suwakowa

2. bra k Opornica suwakowa 2 szt.

Zadanie 3

Zasilacz laboratoryjny
3. PSC1440 Zasilacz laboratoryjny 5 szt.

Zadanie 4
Generator sygnałowy

4. HAMEG
HMF255O

Generator sygnałowy 2 szt.

Zadanie 5

Nanowoltomierz
5. 34420A Nanowoltomierz

AGILENT
1 szt.

Zadanie 6
Rejestrator wieloka nałowy

6. NIcDAQ-9174 Rejestrator
wielokanałowy

1 kpl.

Zadanie 7
lndukcyjność dekadowa

7. LTOAR lndukcyjność
dekadowa

1 kpl.

t:J ,, Utworzen ie centrum pom iarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturaInych oraz działalności prosumenckiój'' ;-
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opis przedmiotu zamóWienia
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Zadanie 8
Przewody przyłączeniowe

8.1 LIYCY 2x2.5 Przewód ekranowany 50 mb

8.2 LIYCY 2x1 Przewód ekranowany 50 mb

Zadanie 9
Oprogramowanie
specjalistyczne MATLAB

9.1 MATLAB Środowisko do
wykonywania obliczeń
naukowych i

inżynierskich MATLAB
wrazz modułami

1 kpl.

Zadanie 10
Oprogramowanie
specja listyczne 3 D Solid Edge

Classic

10.1 SolidEdge Oprogramowanie
SolidEdge Classic, do
modelowania 3D

elementów
mechanicznych

1 kpl.

Tadanie 1.
1. Typoszereg kondensatorów o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej:

10 kpl.
1. 1 Parametry techniczne:

o Pojemność: 10F, 25F, 50F, 100F, 150F,ŻOoF,300F, 400F

o Napięcie znamionowe: Ż,7V

o Zakres temperaturowy: min. -40...+60 eC

Zadanie 2.
2. opornica suwakowa o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej: 2

szt.
2. L Parametry techniczne:

o Rezystancja: 1 Q

. Prąd max.: stały 18 A, 15 min' 25 A
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Zadanle 4.
4. Generator sygnałowy HAMEG HMF2550 lub

gorszych niż podane poniżej: 2 szt.

4. L Parametry tech niczne:

o Pasmo częstotliwości: 10 pHz ... 50 MHz

Zadanie 3.
3. Zasilacz laboratoryjny PSC1440 lub równoważny, o parametrach nie gorszych niŻ

podane poniżej: 5 szt.
3. 1 Parametry techniczne:

o Napięcie wyjściowe: 0'..36VDC

. Prąd wyjściowy: 0...40A

o Napięcie zasilania: 230VAC

równoważny, o parametrach nie

o Składowa stała regulowana w zakresie t 5mV...5V

o Napięcie wyjściowe: 5mVpp...10Vpp (na obciążeniu 50o)
o Przebiegi wyjściowe: sinusoidalny, prostokątny, impulsowy, trójkątny,

piłokształtny, arbitralny (w tym predefiniowane sygnały standardowe, jak sinc,
szum różowy, szum biały itp.)

o Współczynnik zniekształceń harmonicznych: 0,o4% (f < 100kHz)

Zadanie 5.
5. Nanowoltomierz AGlLENT34420A lub równoważny/ o parametrach nie gorszych niż

podane poniżej: 1 szt.

5. 1 Parametry techniczne:

o Zakres pomiarowy:

o 1.0000000mV...100.00000V

o 1.0000000Q...1.0000000MO
o Rozdzielczość: 7 %cyfry

o Czułość: 100 pV, 100 n f)
o Dokładność 90 dniowa (%wskazania + %zakresu):

o napięcie: < 0'0045 + 0.0020

o rezystancja: < 0.005 + 0.0004

o Funkcje matematycznet zerowania, statystyczne, skalowania
o Filtry: analogowe (dolnoprzepustowy), cyfrowe (uśrednianie)

,, Utwozen ie centrum pom iarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiój''
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Zadanie 6.
6. Rejestrator wlelokanałowy Nl cDAQ-9174 lub równoważny, o parametrach nie

gorszych niż podane poniżej: 1 kpl.
6.1 Parametry techniczne:

Zestaw wyposażony w:

o lszt: karta pomiarowa: 4 kanały izolowane, 250VAc, 24bit, +/- 6oV,100S/s

o ].szt: karta pomiarowa: 4 kanały izolowane, 250Vrms, 24bit, +/- LoV,50 kS/s

o I szt: zasilacz 10A, 24VDC

o f szt: biurkowy zestaw montazowy
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Zadanie 7.
7. tndukcyjność dekadowa L70AR lub równoważna, o parametrach nie gorszych niż

podane poniżej: 1 szt.
7. L Parametry techniczne:

o llość dekad: 7

o Zakres: 10x lprH ... 10x 1H

o Dokładność;5%

Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27 , faks'. +48 32 238 96 30'

e-mail: klaster@riph.com. pl, www. riph.com.pl, www.klaster.riph com.pl

Tadanie 8.
8. Przewody ekranowane
8.]- Przewód ekranowany L|YCY 2x2.5 lub równoważny, o parametrach nie gorszych niż

podane poniżej: 50 mb
8. 1. 1 Parametry techniczne:

. żYłY giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych

o izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)

. żY|Y izolowane skręcone warstwami w ośrodek
o kolory izolacji żył wg normy DlN 47100
o ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową
o ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych,

. optyczna gęstość krycia ekranu >8o%

8.2Przewod ekranowany L|YCY ŻxI o rezystancji ohm/mb nie wyższej niż podanego
przewodu lub równoważny, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej : 50 mb

8.2. 1 Parametry tech niczne:

. żYłY giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych

o izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
. żyły izolowane skręcone warstwamiw ośrodek
o kolory izolacji żył wg normy DlN 47100
o ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową

,, Utworzen ie centru m pom iarowo-rozliczeniowego
dIa niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''

rn
(!

LP
C')

RJIPH



-)\
UNIA EUROPEJSI(A

rL&ĆFEJ5{ F!'']|{'.aL.]: l
łDzi.{3J[j F E6 j aL.i'LiJEao

INNOWACYJNA
G05PODARKA
\ ;'. i .j Il i j tJ!' ;) i'l F ;l'i l. l'. l'l ; ;,ii l l'ł i]!l-

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

. ekran W postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych,

. optyczna gęstość krycia ekranu >80%
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Zadanie 9.
9. Oprogramowanie specjalistyczne MATLAB
9'1Środowisko do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich MATLAB w wersji

najnowszej, nie starszej niż wer' 2o1-4a, wraz z modułami Signal Processing Toolbox,
Data Aquisition Toolbox, System ldentification Toolbox lub równoważne,
o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: 1 kpl.

9.1.1Opis:

o Licencja komercyjna,

. środowisko zawierające narzędzia i/lub dodatkowe moduły umożliwiające
analizę i obróbkę sygnałów dyskretnych i analogowych , oprogramowanie
umożliwiające połączenie oprogramowania ze sprzętem pomiarowym
zapewniając odczyt danych, oprogramowanie do wspomagania analizy
pomiarów, umożliwiające identyfikację i parametryzację modeli systemów
dynamicznych.

Tadanie 10.
10. Oprogramowanie specjalistyczne 3D Solid Edge Classic
10.1 oprogramowanie Solid Edge 5T6 Classic, lub równoważne, o parametrach nie

gorszych niż podane ponizej, do modelowania 3D elementów mechanicznych: 1

kpl.
10.1.1 Opis:

o Licencja Floating (wersja pływająca).
o Tworzenie zaawansowanych zespołów z pojedynczych elementów,

skomplikowanych elementów z tworzyw sztucznych i odlewów, części giętych
z blach, połączeń spawanych oraz tworzenia dokumentacji, środowisko do
zaaWansowanego modelowania, tworzenie zespołów, projektowanie
elementów blaszanych, projektowanie elementów spawanych, zawiera
funkcjonalność dodatkowo rozbudowaną o biblioteki części normalnych,
pod ręczn i k inżyn iera, podstawowe ob liczen ia wytrzymałościowe.

ll. Dokumenty

Wymagane dokumenty, które muszą być dostarczonez dostawą:

o Deklaracjazgodności,

. świadectwo jakości,

o Karta gwarancyjna,

o Certyfikat legalności oprogramowania komputerowego,
o Certyfikat na znak CE,

,, Utworzen ie centrum pom iarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''lll
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w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
o Dowód dostawy,

o lnstrukcja obsługi,

lll. Gwarancja
o Gwarancja24 miesiące od daty dostawy.

lV. Wymagania dotyczące dostawy
o Dostawa na koszt dostawcy w miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

wskaza n e przez Zamawi aj ącego.
o Dostawa urządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14'00.
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