Centralny nr postępowania: CRZP/006/009/D/08
Gdańsk, dnia 14.01.2008
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206 000 euro
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348 61 52
e-mail:boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: na dostawę generatora funkcyjnego i pikoamperowego

programowalnego źródła pomiarowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora funkcyjnego i pikoamperowego programowalnego
źródła pomiarowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
(CPV 33262000-4) zgodnie z opisem poniżej:
Część A
Lp.
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Szczegółowa specyfikacja
Generator funkcyjny:
- liczba kanałów 2
- generowane przebiegi – sinusoidalny ( 1Hz-20MHz)
- prostokątny ( 1Hz – 10 MHz)
- Amplituda przebiegu - 100mV – 2 V ( na obciążeniu 50Ω)
- Możliwość stosowania modulacji amplitudy, fazy i częstotliwości w/w
przebiegów ze źródła wewnętrznego i zewnętrznego
- Możliwość generacji określonej liczby okresów w/w przebiegów (burst mode)
- Możliwość generacji w/w przebiegów o zmiennej częstotliwości (sweet mode)
- Wejście synchronizacji : kompatybilność z sygnałem TTL
- Możliwość generacji przebiegów dowolnych:
zakres częstotliwości : 1Hz-10MHz
rozdzielczość : ≥12 bitów
wielkość pamięci przebiegu : 32000 próbek
częstotliwość :≥ 100 MHz
- Wejście sygnału o częstotliwości odniesienia
częstotliwość odniesienia: 10 MHz
czułość: 250 mVpp
- Komunikacja : GPIB, LAN, USB
- Zasilanie: 230V, 50 Hz
- Gwarancja min 36 mies.
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Ilość
sztuk
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Część B
Lp.

Szczegółowa specyfikacja

Ilość
sztuk

1.

Pikoamperowe programowalne źródło pomiarowe zawierające regulowane źródło mogące
generować sygnały prądowe lub napięciowe oraz umożliwiające pomiar wybranych wielkości
elektrycznych:
- Zakresy generowanego napięcia: od ±200mV (0,02%+0,6mV) do ±200V
(0,02%+24mV)
- Rozdzielczość generowanego napięcia : od 5µV,
- Zakresy generowanego prądu : od ± 1 µA(0,035% + 600pA) do ± 200V
(0,02%+24mV)
- Rozdzielczość generowanego napięcia : od 50 pA,
- Rozdzielczość pomiaru napięcia : od 1µV
- Rozdzielczość pomiaru prądu : od 10pA,
- Dokładność pomiaru: 0,012% z rozdzielczością 5½ cyfry
- Interfejs we/wy: GPIB i USB
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Wymagania stawiane przez zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- urządzenia były fabrycznie nowe,
- dostarczone urządzenia były oznaczone symbolem CE zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 12 marca 2003r (Dz.U. nr 49 poz. 414 z 24 marca 2003r)
- Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na sprzęt dla części A
zamówienia i 12 mies. gwarancji na sprzęt dla części B zamówienia
- Wykonawca zagwarantował serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych
urządzeń.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia A i B.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. 114. Adres strony internetowej, na której dostępna
jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. 114.
Termin wykonania zamówienia:
- do 4 tygodni od dnia podpisania umowy dla części A zamówienia
- do 8 tygodni od dnia podpisania umowy dla części B zamówienia

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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–
–
–

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy
PZP.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i
oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnia.

Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena
- 100 %
Oferty należy składać w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. 127.
Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2008 o godzinie 13:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2008 o godzinie 13:30 w Biurze Rady Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,
pok. 122.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduj dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy formalne – mgr Bogusława Litwińska, tel. +48 58 348 61 52, w godz. 8:00-15:00
- mgr inż. Kamila Czaplicka, tel. +48 58 61 53, w godz. 8:00-15-00
- sprawy merytoryczne;
część A zamówienia -dr inż. Paweł Wierzba, tel.+48 58 347 20 17, w godz. 8:00 – 15:00
część B zamówienia- dr inż. Marcin Gnyba, tel. +48 58 347 24 82, w godz. 8:00 – 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.01.2008r.

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić
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