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Szczecin, dnia 4 października 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 2/10/2019 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 

4.4), publikuje zapytanie o cenę na zakup w ramach Minigrantu „System diagnostyczny wczesnej 

detekcji nieprawidłowości działania energoelektronicznych przyrządów mocy pracujących w systemach 

generacji rozproszonej”. Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert ani zapytaniem 

ofertowym. Procedura wywołana niniejszym zapytaniem o cenę może być w każdym przypadku 

wstrzymana lub unieważniona. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: 

 

1) 1 (jednej) sztuki diody prostowniczej mocy w obudowie plastikowej o 

następujących parametrach: 

− minimalne powtarzalne wsteczne napięcie ciągłe URRM 2300V, 

− minimalny prąd średni: IFAV 2100 A, 

− minimalny prąd skuteczny IFRMS: 2000 A, 

− maksymalna dopuszczalna temperatura złącza min. 170 st. C; 

 

2) 1 (jednego) wysokonapięciowego półmostka typu H o następujących 

parametrach: 

− minimalne długotrwałe napięcie wytrzymywane kolektor-emiter: 

VCES 1600 V, 

− minimalny prąd kolektora: IC 800 A, 

− maksymalny spadek napięcia kolektor-emiter w przewodzeniu: 2,9 V, 

− minimalna wartość napięcia izolacji wew. : 4 kV; 

 

3) 1 (jednego) tyrystora wysokonapięciowego SCR w obudowie 

pastylkowej o następujących parametrach: 

− minimalne graniczne powtarzalne wsteczne napięcie URRM 2300V, 

− minimalne graniczne powtarzalne w kierunku przewodzenia 600 V, 

− minimalny prąd graniczny obciążenia ITAVM 20kA, 

− minimalna szybkość narastania prądu : 500 A/us; 

 

4) 1 (jednego) tyrystora wysokonapięciowego GTO w obudowie 

pastylkowej o następujących parametrach: 

− minimalny prąd ciągły ITAVM 850 A, 

− minimalne graniczne powtarzalne wsteczne napięcie VDRM 4100V, 
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− prąd przewodzenia ITCM (w piku): 2500A, 

− minimalna szybkość narastania prądu : 200 A/us, 

− maksymalna dopuszczalna temperatura złącza min. 110 st. C. 

− maksymalny spadek napięcia anoda-katoda w przewodzeniu: 5,0 V; 

−  

5) 1 (jednego) modułu tranzystorowego HVIGBT o następujących 

parametrach: 

− minimalny prąd ciągły IC 850 A, 

− minimalne długotrwałe napięcie wytrzymywane kolektor-emiter  

VCES: 4300 V, 

− maksymalna dopuszczalna temperatura złącza min. 110 st. C; 

 

6) 1 (jednego) przedwzmacniacza czujników Emisji Akustycznej AE o 

następujących parametrach: 

− pracującego w paśmie częstotliwości co najmniej 2,5kHz - 2,4MHz, 

− napięcie wejściowe: 100mVpp @34dB, 50mVpp @40 dB, 

− napięcie wyjściowe w zakresie min. 10Vpp, złącze BNC; 

 

7) 1 (jednego) czujnika emisji akustycznej ze złączem typu microdot 

pracującego w zakresie częstotliwości od 100kHz - 850kHz; 

 

8) przewodu łączącego zakończonego złączami microdot i BNC o 

długości min. 1m; 

 

9) przewodu łączącego przedwzmacniacz z modułem separacji sygnału 

BNC-BNC o długości min. 1,5m, 

 

10) 1 (jednego) modułu separacji sygnału i zasilania przedwzmacniacza o 

napięciu pracy 28VDC wyposażonego w załącza BNC-BNC; 

 

11) 10 (dziesięciu) sztuk czujników temperatury o następujących 

parametrach: 

− zasilanie (zakres): 4-30 V/DC, 

− dokładność min. 0.6 °C, 

− liniowość maks. ± 0,15 K, 

− zakres temperatury pomiaru: -25 - +105 °C; 

 

12) 5 (pięciu) sztuk prototypowych stykowych płytek testowych PCB o 

wymiarach min. pola stykowego 150x150 mm; 

 

13) 25 (dwudziestu pięciu) metrów miedzianych przewodów trójfazowych 

czterożyłowych (linka), 450V/ 750V o przekroju min. 4 mm kw.; 

 

14) 100 (stu) sztuk końcówek oczkowych do przewodów 4 mm.kw; 

 

15) 100 (stu) sztuk końcówek rurkowych do przewodów 4 mm.kw. 

 

Termin 

wykonania 

Do 18 października 2019 r. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenę proszę składać w formie elektronicznej, na adres    e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum 

mailto:d.wiaterek@innoam.pl
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Innowacji   Akademii   Morskiej   w   Szczecinie   Sp.   z   o.o.,   ul.   Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin 

Termin składania  

informacji o cenie 

Do dnia 14 października 2019 r. do godziny 09:00, przy czym liczy się moment 

wpływu informacji do Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy na dostawę 

przedmiotów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia z jednym z 

wykonawców, który złoży informacje o cenę, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1. 

Załączniki Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

 

 

Daniel Wiaterek 

Prezes Zarządu 

 


