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Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego
postępowania przetargowe go

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą
wytrzymałościowych

o wstenna oferte na zakup stanowiska do badań

Opis techniczny:

Stanowisko testujące:

ł Konstrukcja dwukolumnowa' wolnostojąca, dwustanowiskowa
/ Dwa moduĘ ram obciąŻeniowych o nominalę 10kN oraz 300kN ze wspólnym

oprogramowaniem
ł ModuĘ ramobciążeniowych muszą spełniaó następujące wymagania:

napędowe zapewniające wysoką sztywnośó oraz bezluzowe prowadzenie i
napęd trawersy.

60kN/mm. dla 10kN

N do 300 kN w klasie dokładności 1'0 wg ISo 7500-I/ASTM E4.

modufu

pomiarowych

celu ich ochrony przed nadmiernym obciązeniem wstępnym

mm./min', dla ramy 10kN nie mniejszy niż: 0,00005 _ 3000 mm./min. w cĄm
zakresie do stępnych ob ciąŻeń

wskazanej

dla modułu 300kN oraz 1300 mm. dla modułu 1OkN

300kN oraz400 mm. dla ramy 10kN

kElz,

l0000 Hz synchronicznie we wszystkich kanałach systemu.
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zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego spełniająca wymagania PN EN-ISO
689Ż-I:20I6

pętli sprzężenia zwrotnego spełniająca wymagania PN ENJSo 6892-l:2016

I:2016 metoda ,Ą1 : nie więcej ftż + l0 yo

pozycjonowanie oprzyrządowania względem ustalonej odległości
międzyuchwytowej

certyfikatem

pomiarowych

ramami obciążeniowymi, posiadające przynajmniej następujące funkcj e: odczyt
cyfrowy siĘ testującej' pozycji trawersy, odległości międzyuchwytowej
zarejestrowanego oprzyruądowania, możliwośó kontroli startu, zatrzymania
testu, pozycjonowania trawersy, zerowatia kanału siĘ i przemięszczenia oraz
automatycznego powrotu do zadanej wcześniej pozycji międzyuchwfowej.
Sygnały dŹwiękowe ostrzegaj ące przed niebezpieczeń stwem.

Głowica pomiarowa siĘ 300 kN kompatybilna z modułem ramy 300kN:

nie większy niż Ł1 % sIĘ wskazanej w zakresie od 0,05 do l00 % nominału
głowicy

Głowica pomiarowa siĘ 10 kN kompatybilna z modułem ramy 10kN:

nie większy niż Ł7 % stĘ wskazanej w zakręsie od 0,05 do 100 % nominafu
głowicy

zapisane w przewodzie kalibracyjnym dołączonym do głowicy.

Głowica pomiarowa siły 100 N kompatybilna z modułem ramy lOkN:

nie większy niż Ł7 % siĘ wskazanej w zakresie od 0,05 do l00 % nominafu
głowicy

zapisane w przewodzie kalibracyj nym dołączonym do głowicy.
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Niezbęd ne oprzy rządowanie stanowiska :

ł Uchwyty hydrauliczne bocznego zacisku kompatybilne z modułęm ramy obciążeniowej
300kN z zasilaczem hydraulicznym sterowanym poprzez oprogramowanie oraz panel
steruj ący. Uchwyty powinny się charaktery zow ać

l20mm, grubośó: 35mm.

Minimalne wymiary wkładek: wysokośó: 160 lllln.' szerokość: 120mm.
Powierzchnia o gumowan a or aZ poj edynczo ząbkowana

{ Zasilacz hydrauliczny - 7szt.:

siły zacisku uchwytów hydraulicznych
r' Uchwyty pneumatyczne bocznego zacisku - Ipara.

jednostronnie ząbkowanę' ogumowanę oraz o powierzchni falistej
/ Uchwyty mechaniczne, klinowe - lpara

powierzchniami dociskowymi
'/ Oprzyrządowanie do testów zginania 3-punktowego do instalacji bezpośrednio na uchwytach:

{ oprzyrządowanie do testów zginania 3_4 punktowego do instalacji bezpośrednio na
uchwytach (zgodne z PN EN-ISO 178 oraz PN EN-ISO I4IŻ5) _ 7sń.:

r' oprzyrządowanie do testów współczynnika tarcia wg ISo 8925 kompatybilne z modułem
ramy 1OkN

'/ Oprzyrządowanie do testów adhezjiwg ISo 6133 kompatybilne z modułem ramy 1OkN
ł Oprzyrządowanie do testów na ściskanie do instalacji bezpośrednio na uchwlach - 1szt.:

wymiarach minimum 550mm x 550mm.
r' Ekstęnsometr kontaktowy, automatyczny _ Zszt.

PN EN-ISO 9513 potwierdzoną certyfikatem

ustalania bazy pomiarowej w zakęsie od Lg : 10 mm.
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r' Ekstensometr kontaktowy,ręcznie zaĘadany _ lszt.

od-
-5ooc do +z7ooc

r' Deflektrometr do pomiaru ugięcia próbki w testach 3 i 4-punktowego zginania _ lszt.:

ram obciązeniowych

obydwu modułów ram obciążeniowych

'/ Komora temperaturowa - lszt.

temperaturowej z układem rewersowym
'/ PĄrta T-rowkowa do testów obiektów rzeczywistych i detali kompatybilna z modułem ramy

obciążeniowej 10kN
'/ Ekstensometr do wyznaczania modułu Poissona kompatybilny z ekstensomętręm

kontaktowym ręcznym

oprogramowanie stanowiska testującego oraz zestaw komputerowy:

opro gramowanie po siadaj ące minimum następuj ące cechy :

'/ Przeprowadzanie i rapońowanie testów rozciągania, ściskania trójpunktowego i
czteropunktowego zginania, ścinania, oddzierania, delaminacji, testów cyklicznych oraz o
przebiegu zmiennym

'/ Kontrola testu stałą prędkością suwu trawersy, stałą prędkością przyrostu siĘ oraz stałą
prędkością odkształcenia próbki

'/ Szczegółowa konfiguracja metod użfikownika. Kreator mętod.
,/ Przeprowadzanie testów pełzaniaoraz relaksacji napręŻeń
'/ Możliwość zmiany parametrów testów w trakcie jego trwania
,/ Ustawianie zadanej odległości międzyuchwytowej Z oprogramowania
'/ oprogtamowanieprzynajmniej w języku polskim, angielskim i niemieckim
,/ Licencja na wiele stanowisk.
'/ Brak klucza licencyjnego w postaci pendrive lub podobnego
,/ Możliwośó swobodnego dodawania próbek do danej serii w trakcie trwania cyklu testów
'/ Możliwośó kombinacji matematycznej sygnałów z crujników
'/ Funkcja korekcji odkształcenia (podatności) maszyny wytrzymaŁościowej i oprzyrządowania
'/ Mozliwośó wprowadzania danych wejściowych tesfu w trakcie jego trwania, m.in. możliwośó

swobodnego dodawania próbek do danej serii w trakcie trwania cyklu testów
'/ Automatycznazmiany szybkości próbkowaniaw zaIeżności od uzyskanych wyników testów'
'/ Funkcja statystycznej kontroli procesu (SPC/SQC)
'/ Eksport wyników w formatach: PDF, MS-Word, Excel, HTML, CsV, ASCII w sieci lokalnej

otazprzez e-mail
,/ Automatyczny eksport wyników do danych adresów email zapewniający zda|ny nadzór nad

wykonywanym testem lub cyklem testów.
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,/ Kompatybilnośó z systemami operacyjnymi Windows 7 , IO, w wersji 64bit.
'/ Baza metod zawierająca podstawowe norTny przemysłowe, w tym metody wg PN EN ISo

6892-I:2016 (metoda AII1oIB) oraz PN EN-ISO 527-1,2,3,4,5:2012

Warunki gwarancji i obsługi serwisowej:

Wykonawca zapewni:

/ 3-dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania
/ Czas reakcji serwisu 24 godziny w dniach roboczych,/ polską instrukcja obsługi'
{ deklarację zgodności CE
/ Autoryzowany serwis na terenie Polski
/ Wzorcowanie kompletnego stanowiska wg ISo 7500-1 w dwóch kierunkach siĘ w

zakresie specyfikacji wszystkich głowic pomiarowych siły
r' Wzorcowanie ekstensometrów oraz kanafu ptzemieszczenia trawersy wg ISo 9513

wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania instytucji akredytowanej
wg ISo 17025 (będącej człoŃiem ILAC).

r' Czas dostawy: 5 miesięcy
/ Referencje dostawy co najmniej 2 szt. aparatury naukowo-badawczej na kwotę

minimum 1 500 000 brutto w ciągu ostatnich 3 lat.

Należv podać:
- Cenę netto l brutto wraz z określęniem waluty (cena winna obejmowaó wszystkie koszty

realizacji zamówienia) oraz stawkę i wartośó podatku VAT,
- szczegółowy opis techniczny pozwalający Zamautiającemu na ocenę zgodności zaoferowanego

sprzętu zwymaganiami opisanymi w zapl1Ianil ofertowym
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
- Warunki płatności.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę naleŻy złoŻyÓ do dnia B,a1iŻ,U:t9:i: drogą elektroniczną, lub
w siedzibie Zamaw iaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1' 40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@.sie.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- ę-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr inŻ. Marzęna Kolczyk - telr. (32) 259 23 42- e-mai|: makolczvk@gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT

Qn
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Nr sprawy: F Z-I I 5210 IMKO/I 9

Załączniknr I

Wstepna oferta na zakup stanowiska do badań wytrzvmałościowvch

Nazrvallmię i Nazrvisko Wykonawcy:

Adres: ...
Nr tel.: ..,
Nr faksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu:

* szczegółowy opis techniczny pozwalający Zamawiającemu na ocenę zgodności zaoferowanego
sprzętu z Wymaganiami opisanymi we Wstępnym zapytaniu ofertowym

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: .............
Warunki płatności:

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwCY

1. Zgodńe z art. 13 ust. 1 i 2 rozpotządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 201616'/9 z dnia 27
kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związl'll z przętvtarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne
rozporządzenie o ochronię danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. l), dalej,,RoDo'', informuję,
że: administratoręm danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac
Gwąrkówl,40 - 166 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwą jest Pani:
mgr Katarzyna Kareł, e-mąil: gdpr@gig.eu.
Dane osobowę wYKoNAwCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zvł lązanym niniej szym ws tępnym z apytaniem o ferto wym,
odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacj a doĘcząca niniejszego wstępnęgo zapytania ofertowego
Dane osobowe wYKoNAwCY będą przechowywanę ptzęz okres 4 lat
w odnięsięniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanię do art. 2ZPioDo;
WYKONAWCA posiada:
- na podstawię art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKoNAWCY ;

- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY T;

- na podstawię art. l8 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przelwarzania danych
osobowych zzastrzężęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKoNAwcA
vzna, Że przetwarzanie danych osobowych PanilPana doĘczących narusza przepisy RoDo;
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wYKoNAwCY nie przysługuje:
w związkco z art. l7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o któryrm mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetvtarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. l
lit. c RODO.

Miejscowość, data Podpis

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawą do sprostowanią nie może skutkować zmianq wyniku wstępnego
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
'rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
flzycznych w związku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dy'ektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz' UE L 1 19 z 04.05.201ó, str. 1).
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