Grudziądz, dnia 02.11.2020 r.
Zaproszenie do składania ofert na dostawę kamery termowizyjnej dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na dostawę kamery termowizyjnej o następujących parametrach i wyposażeniu:
1) wykonanie kompaktowe, w obudowie pyłoszczelnej i wodoszczelnej, z zasilaniem
akumulatorowym;
2) zakres temperatury pracy kamery powinien się mieścić przynajmniej w przedziale od -15°C do
+50°C;
3) minimalny zakres mierzonych temperatur: od -20°C do +550°C, przy czułości termicznej nie
większej niż 50 mK;
4) dokładność pomiaru w przedziale ±2°C lub ±2% odczytu;
5) rozdzielczość obrazu termowizyjnego nie mniej niż 320 x 240 pikseli;
6) wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 3”;
7) obrazowanie: termowizyjne, obraz w obrazie, przenikanie obrazu Foto i IR, aparat fotograficzny;
8) interfejsy komunikacyjne wymagane to: USB z przesyłaniem danych między urządzeniem
i komputerami PC, Wi-Fi (peer-to-peer lub infrastruktura);
9) możliwość współpracy z tabletem lub smartfonem poprzez aplikację.
Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy szczegółową instrukcję obsługi urządzenia, aplikację lub
adres sieciowy do jej pobrania, specyfikację techniczną urządzenia oraz dokument potwierdzający
gwarancję na urządzenie na okres przynajmniej 24 miesięcy.
TERMIN REALIZACJI:
Realizacja dostawy nastąpi w terminie 10 listopada 2020 r.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
Termin złożenia oferty: 5 listopada 2020 roku do godz. 1200.

Kontakt: Piotr Jagodziński, tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
W załączeniu:
1) Projekt umowy.
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