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w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zakup sprzętu do laboratorium miernictwa

laserowego w ramach projektu pt. ,,Utworzenie
centrum pomiarowo -roz|iczeniowego dla niektórych

sektorów infrastrukturalnych oraz działalności
prosumenckiej"

Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

t. Wykaz pozycii przewidzianych do zamówienia.
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nie zaś jego nazwę własną'

określeniu funkcjonalności

parametrach technicznych

Specyfikacja o kreśla f u n kcjo na l ność u rządze n / sprzętu / oprogra mowa nia,

Gdziekolwiek Zamawiający wskazuje nazwę własną, służy to wyłącznie

za m a wi a nyc h ur ządzeń /s p rzętu/o p rogra m owa n i a'

Wszystkie urządzenia fs p rzęt/o progra mowa nie o wym ie nionych poniżej

lub równoważnych spetniają wymogi Zamawiającego'

il. Warunki ogólne Wymagane od Wykonawcy:
1. Transport na koszt dostawcy sprzętu.

2' Gwarancja określona odrębnie dla każdego zadania.

3. Koszty dostawy w cenie zamówienia'
4. Dokumentacja.
5. Serwis przez okres gwarancji.

Zadanie L.p. Kod Opis llość

Zadanie I
Skaner laserowy

1,. brak Skaner laserowy 1 szt.

Zadanie 2

Detektory, czujniki, dioda
laserowa

2.1 Hamamatsu
G12183-10

Detektor podczerwieni 4 szt.

2'Ż Hamamatsu
P9696-02

Detektor podczerwieni 4 szt.

2.3 SONY
ILX554B

Czujnik liniowy CCD 4 szt.

2.4 ISONY
lllxsssr

Czujnik liniowy CCD 4 szt.

2.5 i brak
I

l

Diodalaserowao r 1szt.
długościfali808 nm l
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Projekt współfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

opis przedmiotu zamówienia

L.

]-. Skaner laserowy o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej: L szt.

1. 1 Parametry techniczne:

o Zakres pomiarowy: min. 0...250m

o Kąt skanowania: 360s

o Krok skanowania: o,1Ż59

o Rozdzielczość pomiarowa: 3,9mm

o Laser: 905nm, class 1

o lnterfejsy komunikacyjne: Rs Ż3Ż/422, Ethernet

o Zasilanie: 24 VDC

o Obudowa: lP65

2.

2. Detektory.

2.1 Detektor podczerwieni HAMAMATSU G12183-10 lub równoważny o parametrach
nie gorszych niż podane poniżej: 4 szt.

2.I.1, P arametry tech n iczne :

o Czujnik: lnGaAs

o Chłodzenie: nie

o Sensor: 0 l-mm

o Zakres widmowy: 0,8 ... 2,6 pm

o Czułość maksymaln a: Ż,3 gm

2.2 Detektor podczerwieni HAMAMATSU P9696-02 lub równoważny o parametrach nie
gorszych niż podane poniżej: 4 szt.

2.Ż.! P arametry tech n iczne :

o Materiał: PbSe

o Chłodzenie: nie

o Sensor: ŻxZmm

o Długość fali odcięcia: 4,8 prm

o Czułość maksymalna:4,0 pm
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Zada n ie

Zada n ie
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Projekt wspÓłfinansowany Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

2.3 Liniowy czujnik ccD soNY lLX554B, lub równoważny o parametrach nie gorszych niż

podane poniżej: 4 szt.

2.3. l- Parametry techniczne:

o llość punktóW: 2048

o Zakres: 350nm ... 1100nm

o Zasilanie: 5V

o Czułość:Ż4oV/(lx's)

2.4 Liniowy czujnik ccD soNY lLX555K lub równoważny o parametrach nie gorszych niż

podane poniżej: 4 szt.

2.4.1, P arametry tech n iczne :

o llość punktów: 3x 10680

o Zakres: 350nm ... 1L00nm

o Zasilanie: L2V

o Czułość: <L,5 V/(lx . s)

2.5 Dioda laserowa o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: 1szt.

2.5. l- Parametry techniczne:

o Długość fali: 808 nm.

o Moc optyczna: 5W

o Sprawn ość: >48%

o Napięcie zasilania: < 2V

o Prąd:54

lV. Wymagania dodatkowe

Dokumenty

Wymagane dokumenty, które muszą być dostarczone z dostawą:

o Deklaracja zgodności - certyfikat na znak CE,

. Świadectwo jakości,

o Karta gwarancyjna,

o Certyfikat legalności oprogramowania komputerowego,

o Dowód dostawy,

o lnstrukcja obsługi.
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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Gwarancja

Zadanie nr 1gwarancja24 miesiące od daty dostawy.
Zadanie nr 2 gwarancja producenta podzespołów.

Iil. Wymagania dotyczące dostawy

Dostawa w miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane przez
Zamawiającego na koszt dostawcy.

Dostawa urządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
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