Załącznik nr 2

BK/1/02/2019/UE

zakup aparatury badawczej i pomiarowej do laboratorium motoryzacyjnego
zamówienie realizowane jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w ramach projektu "Budowa
zaplecza badawczo-rozwojowego w obszarze technologii motoryzacyjnych" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I, Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w
gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty
wspólnej:

…………………………………………………

Siedziba:

…………………………………………………

Województwo:

…………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

…………………………………………………

Strona internetowa:

…………………………………………………

Numer telefonu:

…………………………………………………

Numer faksu:

…………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „ ” oferujemy wykonanie zamówienia za
cenę ……………………………………………………………….PLN brutto.
Netto ……………………………………………..
VAT ……………………………………………….,

Oferujemy urządzeniA zgodnie z poniższą specyfikacją:
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PARAMETRY TECHNICZNE HAMOWNI
Należy zaznaczyć TAK/NIE
Należy podać nazwę producenta
Pulpit komunikacyjny z zestawem komputerowym
Moduł oprogramowania cykl jazdy
Moduł pomiaru dwóch ciśnień doładowania oraz dwóch
temperatur
Moduł OBD do pomiaru parametrów poprzez złącze
OBD
Kleszcze przerzutnikowe na przewód wysokiego
napięcia
Czujnik temperatury oleju długości 100 – 1500 mm
Zestaw rolkowy z jednym hamulcem elektrowirowym
Elektroniczny układ sterowania do badań pojazdów 4x4
Zestaw do hydraulicznej regulacji rozstawu osi podczas
badań pojazdów 4x4 2,36-3,36 m
Urządzenie blokujące Mechaniczne do przedniego koła
Dodatkowe wymagania związane z funkcjonalnością
hamowni:
•
Moc silników min. 2 x 11 kW
•
Nacisk na oś min. 2500 kg
•
Sprężone powietrze do podnoszenia bar min. 5
bar
•
Bezpiecznik (zwłoczny) 25 A
•
Częstotliwość sieci 50 Hz
•
Napięcie sieciowe 230 V
•
Dokładność pomiaru mocy +/- 2% koła
•
Roller rozstaw osi min 540 mm
•
Średnica rolki 318 min. mm
•
Długość rolki 750 min. mm
•
Roller zestaw wysokość min. 625 mm
•
Rolka długość min. 3345 mm, zestaw
•
Wibracji Szerokość min. 1100 mm z
•
Test prędkości max. 260 kilometrów na godzinę
•
Sprawdzalne średnica koła min. 305 mm
•
Siła pociągowa max. 6000 N
•
Moc koła (dynamiczny)> 520 kW
Program
pomiaru:
• Pomiar mocy przy stałej prędkości obrotowej,
szybkości, siły pociągowej
• Wyświetlacz graficzny i cyfrowy Kołowe, operacji
przeciągania, mocy silnika i momentu obrotowego
• Wyświetlanie prędkości, obrotów a. temperatura oleju
podczas pomiaru mocy
• Program testowy wskaźnik prędkości
• stoper do pomiaru przyspieszenia w wybranych
prędkościach
• Wyświetlanie dodatkowych trzech wew. dane
pomiarowe na wykresie krzywej

Stanowisko testowe wtryskiwaczy Common Rail -
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Należy podać nazwę producenta
Zaznaczyć TAK/nie
Dodatkowe wymagane funkcjonalności:
Funkcje sterowania wtryskiwaczem - czterokanałowy
obwód napędu wtryskiwacza, odpowiedni dla obecnych
elektromagnetycznych wtryskiwaczy
Pomiar
Jednokanałowy
pomiar
oporu
elektromagnetycznego
Czterokanałowy pomiar czasu reakcji. Pomiar przepływu
wycieku wstecznego oraz temperatury. Pomiar
podawania wtryskiwacza w zakresie ±0.5% odczytu.
System zasilania płynem testowym - Pojemność
zbiornika min. 43 litry nominalnie (min. 40l. głównego
zbiornika, min. 3l. zbiornika oczyszczającego) dodatkowo
zasilana powietrzem pompa oleju

Stół probierczy: Do pomp i wtryskiwaczy Należy zaznaczyć TAK/NIE
CR
Należy podać nazwę producenta
Zintegrowany układ chłodzenia
Elektroniczna kontrola i wyświetlanie
terminów przeglądów okresowych
System samodiagnozy pokazuje niezbędną
wymianę filtra
Elektroniczna regulacja dopływu dla pompy
oraz dla zasilania olejem smarowym
Urządzenie
powinno
umożliwiać
po
otwarciu
pokrywy
natychmiastowe
zatrzymanie silnika.
System samodiagnozy pokazuje niezbędną
wymianę filtra
Zakres pomiarowy prędkości silnika – od 0
obr/min do 4000 obr/min
Kierunek obrotu Lewo/Prawo
Masa maksymalna 930 kg
Zakres dostawy/wyposażenie: Stół, monitor,
mysz, komputer, przewód zasilacza, węże
hydrauliczne,
pakiet
oprogramowania,
pokrywa ochronna, zasobnik ciśnienia 2
500 bar
Tester wtryskiwaczy CR
Należy zaznaczyć TAK/NIE
Należy podać nazwę producenta
Przystosowanie mocowania i komory
wtryskowej dla wszystkich wtryskiwaczy
Montaż
CRIN
przy
wykorzystaniu
adapterów
Badanie wtryskiwaczy pracujących przy
ciśnieniach powyżej 1800 bar
Urządzenie powinno umożliwiać badanie w
warunkach odwzorowujących realną pracę
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pod obciążeniem. Test w zakresie ciśnienia
od 0 do 1800 bar, wytwarzanego przez
zintegrowaną
pompę wysokiego ciśnienia Common Rail.
Wbudowany
program
płuczący,
do
czyszczenia
komponentów
przed
wykonaniem
rzeczywistych
pomiarów.
Zintegrowana baza do przechowywania
wyników pomiarów oraz danych klientów
interfejs użytkownika z dotykowym ekranem
Funkcja odłączania ciśnienia przelewu
Interfejs
do
dodatkowych
urządzeń:
drukarka,
monitor, napęd CD/DVD, klawiatura,
myszka,
połączenie z siecią

próbnik wtryskiwaczy CR
Należy zaznaczyć TAK/NIE
Należy podać nazwę producenta
automatyczne badanie wtryskiwaczy
interfejs użytkownika (ekran dotykowy)
Baza danych z wartościami kontrolnymi
Prezentacja kształtu strugi przy wszystkich
ciśnieniach
Możliwość wydrukowania protokołu
Maksymalne gabaryty (60 x 60 cm)
Skrócenie czasu badania do 15 min
Ciśnienie kontrolne do 1800 bar
regulowane w zależności od punktu
pomiarowego
Aktualizacja oprogramowania i
podłączenie drukarki poprzez gniazdo USB
lub sieć WLAN

urządzenie
pomiarowe
do
wtryskiwaczy Common Rail
Należy podać nazwę producenta
Ciśnienie do 2700 bar

badań Należy zaznaczyć TAK/NIE

Wysoki
przepływ
do
intensywnego
testowania CR
zarządzanie energią w układzie
zamkniętej pętli
monitorowanie temperatury
Kompleksowa
baza
danych
planów
testowania
funkcja
polegająca
na
sprawdzeniu
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prawidłowego działania mechanicznego
dyszy, która powinna otworzyć się przy
wymaganym ciśnieniu w celu uzyskania
odpowiedniej atomizacji paliwa
badanie dynamiczne charakterystyki
wtryskiwacza
pozwalające
uzyskać
informacje pomiarze

Tester turbo test
Należy zaznaczyć TAK/NIE
Należy podać nazwę producenta
Regulacja punktu zamknięcia i otwarcia
zmiennej geometrii poprzez statyczny
pomiar
przepływu
minimalnego
i
maksymalnego.
Regulacja punktu zamknięcia i otwarcia
zmiennej geometrii poprzez dynamiczny
pomiar
przepływu
minimalnego
i
maksymalnego
przy
jednoczesnym
pomiarze wartości prędkości obrotowej i
porównaniu jej do prędkości wzorcowej
Regulacja długości cięgna siłownika
pneumatycznego
według
wartości
przepływu pośredniego
Regulacja długości cięgna siłownika
pneumatycznego
według
wartości
przepływu pośredniego
Pomiar wartości poboru prądu siłownika
elektrycznego w pełnym zakresie pracy
Pomiar przepływu strony kompresji w
funkcji obrotów i ciśnienia na wejściu
turbosprężarki
Regulacja długości cięgna
pneumatycznego
według
przepływu pośredniego

siłownika
wartości

Układ pomiarowy wyposażony jest w
przemysłowe podzespoły oraz dotykowy,
17” przemysłowy wyświetlacz LCD do
prezentacji wyników pomiarów i obsługi
maszyny
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1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych przedstawioną ofertą w okresie 30 dni od terminu
składania ofert. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz z opisem przedmiotu
zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy niezbędne informacje związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w ogłoszeniu oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Akceptujemy warunki płatności.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności oraz
terminowo,
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
Adres:……………………………………………………………………………..
Numer faksu:………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………..
OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. kontaktowy …………………………………, faks:
……………………………
zakres odpowiedzialności ………………………………………………
2. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. kontaktowy …………………………………, faks:
……………………………
zakres odpowiedzialności ………………………………………………

……………… dnia………………………………
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