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Szczecin, 11.07.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/7/2018 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator 

Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, 

współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania 

badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 

przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup zestawu 

pomiarowego (elektroniki sterującej) do realizacji projektu Autonomiczny System 

Pomiarowy „Total Free Station”, realizowanego  zgodnie z pozycją w budżecie projektu „ Wydatki 

na zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na 

oprogramowanie”. 

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert: 

1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto. 

2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl 

4. Zakładany termin zakupu sprzętu: lipiec 2018. 

5. Termin składania ofert: 19 lipca 2018 r. godz. 09:00. 

Przedmiot 
zamówienia 
Zakres zakupu 

1 szt. Moduł instalowany w systemie UAV: 
- wbudowany moduł IMU – 6 DOF (3 x ACC, 3 x Gyro, technologia MEMS) 

– dokładność pomiaru <= 1 stopień dla osi X i Y, prędkość obrotu do 500 

stopni/sek 
- wbudowany kompas elektroniczny – 3 osie, dokładność +/- 3 stopnie 

- czujnik ciśnienia barometrycznego – pomiar wysokości względnej, 
dokładność pomiaru +/- 0.5m 

- UART 1: GPS, protokół binarny UBLOX, ASCII – ramka NMEA 
- UART 2: modem radiowy, przesył danych w ASCII, protokół GDA, 

kompatybilny z Total Station Trimble SPS 930 

- UART 3 : protokół MAVLINK, sterowanie fazami lotu UAV 
- I/O: input, optoizolowany, informacja wyzwolenia migawki aparatu z 

gorącej stopki 
- I/O: input, digital, PWM: sterowanie wyzwalaniem migawki z autopilota 

- I/O: output, digital, sterowanie wyzwalaniem migawki aparatu cyfrowego 

SONY A7, złącze mikro USB 11pin 
- złącze USB mikro, konfiguracja modułu, upgrade software 

- gniazdo karty micro SD zapis danych: 
 - współrzędne z Total Station (VA, HA, SD) 

 - kąty z IMU 
 - azymut z kompasu elektronicznego 

 - wysokość barometryczna 

 - współrzędne, czas z opcjonalnego GPS (ramka NMEA GGA) 
 - czas zapisu z Total Station lub GPS 

 - zapis danych w formacie TXT 
 - wszystkie dane zapisywane w momencie odczytu wykonania 

zdjęcia z aparatu cyfrowego (gorąca stopka) 
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- wbudowany modem radiowy, pasmo ISM, moc EIRP zgodna z użytym 
pasmem radiowym 

- zasilanie 5V, 1A z UAV lub zewnętrzne (bateria, akumulator, zasilanie 
USB) 

- obudowa aluminiowa, min. IP44 

- montaż urządzenia do gimbala UAV 

- gwarancja: min. 12 miesięcy. 

1 szt. Moduł instalowany do Total Station: 
 - wbudowany modem radiowy, pasmo ISM, moc EIRP zgodna z użytym 

pasmem radiowym 

- UART: złącze szeregowe RS232, D-Sub 9 oraz USB (virtual serial port) 
- zasilanie zewnętrzne 5V, 1A, USB 

- obudowa aluminiowa, min. IP44 
- gwarancja: min. 12 miesięcy. 

Informacje dodatkowe Dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres: 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin  

Termin dostawy: do 14 dni od wysłania zlecenia 
 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 

ofertowego. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Oferta Oferta musi zawierać: 

- specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, 
- cenę brutto, 

- okres gwarancji, 
- termin realizacji zlecenia, 

- warunki płatności, 

- sposób dostawy, 
- informację o kosztach dodatkowych jeśli występują, 

- czas związania ofertą. 

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, 
wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu. 

Kryteria wyboru Kryteria formalne: 
- termin nadesłania ofert 

- zgodność oferty z zapytaniem ofertowym 

Kryteria pozostałe: 
- cena. 

- termin realizacji zamówienia, 
 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 
ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin 

NIP: 851 317 1320 

 

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią zestawy, co oznacza, iż muszą 

być ze sobą kompatybilne.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09. 

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów  kodeksu cywilnego. 
Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do 
roszczenia prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.  

 


