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ZAPYTAN1E OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKl INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na ustuge o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8
ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. {Dz. U. z2015r., poz. 2164z pdzn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie 1

Wzorowanie Pybmierza grawimetrycznego EMIOTEST 2598, nr serii 8.193.98, produkcji EMIO,
bedacego na wyposazeniu pracowni we Wtoclawku na nastepujacych zasadach:

- wykonanie przegl^du technicznego i czyszczenie odcinka pomiarowego,

- wzorcowanie oraz ewentualna adiustacja i wzorcowanie po adiustacji ponizszych podsystem6w:
• podsystemu pomiaru temperatury T w co najmniej 6 punktach ok. : 0°C, 50°C, 100°C, 200 °C,

400°C, 550'C,

• podsystemu pomiaru temperatury TV w co najmniej 4 punktach ok.: 20 °C, 50 °C, 70 °C, 85 "C,
• podsystemu pomiaru cisnienia Pb w co najmniej 6 punktach ok.: 940 hPa, 960 hPa,

980 hPa, 1000 hPa, 1020 hPa, 1034 hPa
• podsystemu pomiaru cisnienia h w co najmniej 6 punktach ok.: 10 hPa, 5 hPa, 0 hPa, -5 hPa,

-10hPa, -40hPa,

• podsystemu pomiaru cisnienia hv w co najmniej 6 punktach ok.: 0 hPa, - 50 hPa,
-100 hPa, -200 hPa, - 300 hPa, - 500 hPa,

• podsystemu pomiaru cisnienia dP w co najmniej 5 punktach ok.: 0 Pa, 20 Pa, 80 Pa,
200 Pa, 500 Pa

• podsystemu pomiaru cisnienia dPv w co najmniej 5 punktach ok.: 0 Pa, 300 Pa, 700 Pa
900 Pa, 1200 Pa

• podsystemu pomiaru wilgotnosci wzglednej fv w co najmniej 3 punktach ok. • 10 %
35 % , 80 %

• podsystemu pomiaru strumienia objetosci Vv w co najmniej 4 punktach ok.: 3 m3/h,
5 m3/h , 8 m3/h /11 m3/h

• podsystemu pomiaru czasu C w co najmniej 3 punktach: 5 s, 60 s, 3600 s.
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Zadanie 2

Wzorowanie Pylomierza grawimetrycznego EMIOTEST 2598, nr 8.276.07, produkcji EMIO, beda_cego
na wyposazeniu Pracowni w Bydgoszczy na nastepujqcych zasadach:
- wzorcowanie oraz ewentualna adiustacja i wzorcowanie po adiustacji ponizszych podsystemow:

• podsystemu pomiaru temperatury T w co najmniej 6 punktach ok. : 0°C, 50 °C, 100°C, 200 "C,
400°C, 550°C,

• podsystemu pomiaru temperatury TV wco najmniej 4 punktach ok.: 20 °C, 50 °C, 70 °C, 85 "C,
• podsystemu pomiaru cisnienia Pb w co najmniej 6 punktach ok.: 940 hPa, 960 hPa,

980 hPa, 1005 hPa, 1020 hPa, 1035 hPa,
• podsystemu pomiaru cisnienia h w co najmniej 6 punktach ok. : 5 hPa, 0 hPa, -5 hPa,

-10hPa,-40hPa, -100hPa,
• podsystemu pomiaru cisnienia hv w co najmniej 6 punktach ok. : 0 hPa, - 50 hPa,

-100 hPa, -200 hPa, -SOOhPa, -450hPa,
• podsystemu pomiaru cisnienia dP w co najmniej 5 punktach ok.: 0 Pa, 20 Pa, 80 Pa,

200 Pa, 500 Pa,
• podsystemu pomiaru cisnienia dPv w co najmniej 5 punktach ok.: 0 Pa, 300 Pa, 700 Pa,

900 Pa, 1200 Pa,
• podsystemu pomiaru wilgotnosci wzglednej fv w co najmniej 3 punktach ok. : 10 % ,

35 % , 80 %,
• podsystemu pomiaru strumienia objetosci Vv w co najmniej 3 punktach ok.: 3 m3/h,

5 m3/h , 8 m3/h,
• podsystemu pomiaru czasu C w co najmniej 3 punktach: 5 s, 60 s, 3600 s.

Zadanie 3

Wzorcowanie i przegl^d techniczny glowicy sondy predkosciowej typ SP-sotgr o nr 3314 z dolqczonym
separatorem pylu typu FT50 oraz glowicy sondy predkosciowej typ GSP-ws/38 o nr 3056 z dola_czonym
separatorem pyJu typu FG30, produkcji EMIO, beda,cymi na wyposazeniu Pracowni we Wloclawku na
nastepujqcych zasadach:

- wykonanie przegl^du technicznego, czyszczenie oraz sprawdzenie szczelnosci,

- wzorcowanie w celu okreslenia wartosci staJej ,,K" dla gfowicy z :
• kohcbwk^ aspiracyjn^ 0 8 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 17 m/s, 19 m/s, 21 m/s;
• koricdwk^ aspiracyjna, 0 10 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok, 13 m/s, 15 m/s, 19

m/s;
• kohc6wkg aspiracyjna. 013 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 9 m/s, 11 m/s, 15 m/s;
• kohcbwk^ aspiracyjnq 0 16 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 7 m/s, 9 m/s, 11 m/s;
• koftc6wka_ aspiracyjna. 0 20 mm w co najmniej 3 punktach predkosci: ok. 5 m/s, 7 m/s, 9 m/s;

- wzorcowanie sondy i zaslepki w 3 punktach predkosci: ok. 5 m/s, 10 m/s, 21 m/s;

Zadanie 4

Wzorcowanie gtowicy sondy o numerach: 7301, 829 B1 oraz send pomiarowych o nr6323, 2033 i 4311,
wyprodukowanych w ,,EMlO" Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe Spotka z o.o., bed^cych na
wyposazeniu Pracowni w Bydgoszczy na nastepuja.cych zasadach:

-wykonanie przeglqdu technicznego, czyszczenie i sprawdzenie szczelnosci,

- wzorcowanie glowicy sondy o numerach: 7301 oraz 829 B1 z pi^cioma koiicowkami (8:17,19,2;
10:13,15,19; 13:9,11,15; 16:7,9,11; 20:5,7,9) separatorem pylu FG, FT oraz bez separatora,
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- wzorcowanie sond pomiarowych o nr 2033 i 4311 z piecioma kortc6wkami (8:17,19,2; 10:13,15,19;
13:9,11,15; 16:7,9,11; 20:5, 7,9) separatorem pylu FT, FG oraz z zaslepka,,

- wzorcowanie sondy pomiarowej o nr 6323 z piecioma koric6wkami (8:17,19,2; 10:13,15,19;
13:9,11,15; 16:7,9,11; 20:5, 7,9) separatorem pyfu FG oraz z zaslepka^

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA, potwierdzone

swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005.
2. Przeglajd techniczny i wzorcowanie wykonane w siedzibie Wykonawcy.
3. Przegla_d techniczny i wzorcowanie wykonane po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z

uzytkownikiem.
4. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostafy uzyte ze wzgled6w organizacyjnych w celu

okreslenia norm i parametrow, Zamawiaja,cy dopuszcza sktadanie ofert r6wnowaznych.
5. Zamawiaja_cy dopuszcza mozliwosc ztozenia oferty na kazde z zadah. Oferta moze dotyczyd jednego

lub kilku zadah.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zam6wienia:

- zadanie 1 do 31 pazdziernika 2016 r.
- zadanie 2 do 1 grudnia 2016 r.
- zadanie 3 do 31 pazdziernika 2016 r.
- zadanie 4 do 1 grudnia 2016 r

IV. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zapJaty: faktura.
Ptetnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okresla6 cen$ za catosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

VI. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezb^dnq wiedz^, do^wiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nale±yte wykonanie zam6wienia.

VII. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

> Waldemar Baczynski- tel. (52) 582 64 66
e-mail: waldemar.baczynski@wios.bydgoszcz.pl

VIII. SKtADANIE OFERT

1. Oferta powinna bye zfozona w terminie do dnia 7 pazdziernika 2016 roku do godz. 12-00 w
jednej z form:
• pisemnej na adres Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
• faxem na nr (52) 582 64 69;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.p|
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2. Oferty zJozone po terminie nie bed$ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swoja^ ofert§.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zqdac od Wykonawc6w wyja£nieri

dotycz^cych treSci zlozonych ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajqcy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejszq oferte i zawrze z nim umowe.
W zal^czeniu og6lne warunki umowy.

p-°- - , ...AdministracyjddfTechnicznego

mgr inz. Waldemar Baczynski
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