
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

„Zakup i montaż 6 sztuk termohigrometrów cyfrowych z funkcją alarmu” 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 6 sztuk termohigrometrów cyfrowych z funkcją alarmu, 

montowanych na ścianie. Zamówienie obejmuje zakup urządzeń wraz z zestawem 12 baterii dodatkowych, 

aktualnym świadectwem wzorcowania, z uwzględnieniem kosztów dostawy i montażu  

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakupione i zamontowane termohigrometry będą znajdowały 

się w pomieszczeniach dawnego Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy  

ul. Wolności 410. 

Specyfikacja techniczna termohigrometru (wymagania minimalne): 

1) Zakres pomiarowy wilgotności: od 1 do 99% 

2) Zakres temperatur: od – 20 do + 50 st. Celsjusza 

3) Zegar: zegar czasu rzeczywistego 12/24 h 

4) Dokładność pomiarowa (rozdzielczość): 0,1%; 0,1 st. Celsjusza 

5) Funkcja alarmu po przekroczeniu ustawionych wartości krytycznych: temp. Max, temp. Min, wilgotność 

max., wilgotność min. 

6) Żywotność baterii: min. 12 miesięcy pracy stałej urządzenia 

7) Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny 

8) Gwarancja: min. 12 miesięcy 

9) Kolor obudowy: biały 

Zakupiony sprzęt powinien zostać dostarczony i zainstalowany (zamontowany w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe ściągnięcie przez osobę postronną) w miejscach wskazanych przez zamawiającego (ściana 

budynku). Wraz z urządzeniami Wykonawca winien dostarczyć zestaw 12 dodatkowych baterii, dokumenty 

wzorcowania ww. sprzętu, książki gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty. 

Wykonanie usługi i odbiór zamontowanych urządzeń zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego. Płatność ryczałtem uwzględniająca również koszty montażu.  
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Termin montażu na miejscu musi być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego co najmniej na 3 dni 

robocze przed planowanym przyjazdem. 

2. Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100 %. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia na 10 dni roboczych od daty zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

4. Termin związania ofertą: 

 Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych. 

5. Termin złożenia ofert:   

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu pocztą lub osobiście na adres Muzeum Górnictwa Węglowego  

w Zabrzu ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub pocztą elektroniczną na adres biuro@muzeumgornictwa.pl do dnia 

30.10.2014r., do godz. 12:00, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

z dopiskiem: 

oferta na zamówienie pn.  

„Zakup i montaż 6 sztuk termohigrometrów cyfrowych z funkcją alarmu” 

6. Inne istotne warunki zamówienia: 

W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, 

Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 

sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych oferentów, którzy złożą drugą ofertę na cenę 

wyższą niż oferta pierwsza.   

               Z poważaniem   

 
 
 
 

 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 

 
Sprawę prowadzi:  

Damian Halmer , tel. (32) 630-30-91 wew. 2222 


