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 Dziekan   

 
 ZZ/650/009/D/2014                                                                           Gdańsk, 29.05.2014 r. 

 

       
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 
1. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na podstawie art. 3 

ust. 2 oraz rozdziału 2 a ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw, informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę 
aktywnych sond różnicowych i zaprasza do składania ofert. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych sond różnicowych 1000V, 25 MHz, x10/100 
(2 szt.), zgodnie ze specyfikacją wyszczególniona poniżej:  
• Tłumienie: 10:1 / 100:1 
• Zakres napięć tryb różnicowy: ±70 V (DC + Peak AC) lub 70 V RMS (1/10), ±700 V (DC + 

Peak AC) lub 700 V RMS (1/100) 
• Zakres napięć tryb wspólny: ±700 V (DC + Peak AC) lub 700 V  RMS (1/10 and 1/100) 
• Maksymalny zakres napięć (Tryb różnicowy lub Wspólny): ±1400 V (DC + Peak AC) lub 

1000 V  RMS CAT III (1/10 i 1/100) 
• Pasmo: DC do 25 MHz (-3 dB) 
• Dokładność: ± 2% 
• Czas narastania:  14 ns 
• Impedancja wejściowa: 4 MΩ / 5.5 pF  each side to ground 
• Zasilanie: 4 x AA cells or 6 V /60 mA DC mains adapter 

3. Oferta powinna zawierać: 
a) Przedmiot dostawy 
b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby 
Zamawiającego, w PLN 

c) Termin realizacji zamówienia 
d) Warunki gwarancji 

4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 6.06.2014 r. na nr faksu (58) 347-24-45 lub 
mailem na adres: logistyka@eti.pg.gda.pl  

5. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena  – 100%  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną. 

 
 


