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Kutno, 21 marzec 2018 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności do projektu pod nazwą „Opracowanie nowego
modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską hybrydową konstrukcję nośną
stanowiącą wynik prac B+R" Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0257/16, polegającego na zakupie urządzeń
stanowiących wyposażenie Ścieżki diagnostycznej (Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/2018):
Przedmiotem zamówienia był zakup urządzeń stanowiących wyposażenie Ścieżki diagnostycznej:
1.

Centralna Jednostka Sterująca o parametrach:
-

szafka sterująca zapewniająca: cyfrowe sterowanie wszystkimi urządzeniami pracującymi w linii ze
wspólnego pulpitu operatorskiego i jeden wydruk kontrolny z przeprowadzonego badania,

-

komunikaty i polecenia dla diagnosty, wyniki pomiarów i grafika prezentowane na ekranie monitora,

-

pilot zdalnego sterowania (radiowy) o zasięgu min 50m,

-

szafka podświetlona diodami LED,

-

użycie pamięci FRAM,

-

konwerter umożliwiający współpracę z komputerem,

-

obsługa programu do wyboru: za pośrednictwem klawiatury, myszki, pilota,

-

pilot radiowy z czterema przyciskami funkcyjnymi i jednym zatwierdzającym, o zasięgu min 50m,

-

dodatkowo możliwość obsługi programu z przenośnego urządzenia zawierającego system android
(Smartphon, Tablet); interfejs aplikacji zgodny z ekranami dotykowymi,

-

obsługa lokalnej i zdalnej bazy danych SQL Server,

-

dynamiczne wyszukiwanie pojazdów i przeprowadzonych badań w momencie wprowadzania kolej
nych znaków w polu wyszukiwania,

-

możliwość kasowania nieaktualnych danych pojazdu i wyników z bazy danych,

-

możliwość przesłania prosto z aplikacji na wskazany adres email raportu z badania w formacie PDF,

-

obsługa komunikacji po Ethernet i USB,

-

możliwość odkładania badania pojazdu w pamięci bez konieczności jego zapisu w bazie i co za tym
idzie, możliwość obsługi równocześnie kilku pojazdów,

-

szybki dostęp do najważniejszych funkcji za pomocą ikon umieszczonych na ekranie w łatwo dostęp
nym miejscu,

-

możliwość konfiguracji kolejności pomiaru rodzaju hamulców i osi,

-

graficzna wizualizacja znakami 3d przebiegu badań, ekrany pomiarowe w grafice 3D,

-

podczas kontroli działania hamulców możliwość generowania wykresów:
•

sił hamowania w czasie

•

roboczego z przebiegu sił nacisku lub ciśnienia

•

w wartości średniej siły lewej i prawej
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•

roboczego w wartości nacisku na pedał hamulca

- automatyczny pomiar owalizacji i automatyczne wyniki z programu w %,
-

personalizacja raportu,

-

personalizacja interfejsu użytkowników,

-

zastosowanie pomiaru masy pojazdu do automatycznego obliczania wskaźnika skuteczności sił ha
mowania,
w komplecie zestaw komputerowy zawierający: PC z klawiaturą, monitor LCD, system operacyjny
Windows, drukarka laserowa A4

2.

możliwość dodawania własnych pojazdów do bazy.

Urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc.do 3,5t (w tym ciągników rolniczych,
przyczep, motorowerów i motocykli) o parametrach:
max nacisk na oś 2 tony,
moc silników 2x 3kW,
średnica 3ciej rolki max 50 mm,
średnica obręczy koła samochodu/motocykla 10-28"/10-16",
średnica/długość/rozstaw rolek 230/660/420mm,
prędkość rolek 5 km/h,
zakres pomiarowy 0-6 kN,
przekładnie walcowo-stożkowe,
typ pomiaru automatyczny /ręczny,
automatyczne załączanie i wyłączanie pracy rolek,
elementy urządzenia zabezpieczone powłoką galwaniczną.
Wyposażenie:
nakładki motocyklowe z oprogramowaniem,
bezprzewodowy miernik siły nacisku na pedał hamulca,
certyfikat ITS,
głębokość fundamentu max 330 mm,
sterowanie, wyświetlanie wyników i wydruk poprzez centralną jednostkę sterującą linii diagno
stycznej.
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3. Komputerowy przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów osobowych i dostawczych zestaw mobilny na szafce

z Certyfikatem ITS dopuszczającym stosowanie urządzenia na SKP

o

parametrach:
pomiary wykonywane poprzez 8 kamer CCD,
możliwość przeprowadzania kompensacji bicia obręczy metodą podniesienia osi lub przez prze
taczanie pojazdu,
komunikacja głowic z komputerem sterującym i wizualizującym wyniki za pomocą transmisji
Bluetooth,
głowice z akumulatorami ładowanymi po odłożeniu na szafkę,
czas pracy urządzenia na akumulatorach min. 8 h,
możliwość sterowania pomiarem z komputera i z każdej głowicy,
zasięg głowic min 4,7 m,
baza danych obejmująca zarówno pojazdy osobowe i dostawcze (źródło Autodata)
możliwość wyszukiwania pojazdów w bazie danych po nazwie modelu lub typu,
możliwość utworzenia własnej bazy pojazdów,
program „spoiler" do obsługi pojazdów z nisko zawieszonym zderzakiem,
możliwość pomiaru przedniej osi bez konieczności poziomowania tylnych głowic,
diodowe wskaźniki postępu regulacji zamontowane na głowicach,
certyfikat ITS.
W zestawie:
•

4 lekkie głowice pomiarowe CCD (8 kamer) z zestawem czujników kątów i poziomu,

•

4 czteropunktowe samocentrujące zaciski pomiarowe o zakresie min 10-24",

•

mobilna szafka z uchwytem na monitor LCD i Bluetooth do transportu urządzenia pomiędzy
stanowiskami,

•

szafka wyposażona w punkty ładowania głowic pomiarowych oraz przenośny komputer steru
jący,

•

2 obrotnice ocynkowane z wypełnieniami do wykonania kompensacji (nośność obrotnic - min
1000 kg/szt.),

•

2 najazdy umożliwiające swobodny najazd na płyty rozprężne,

•

2 płyty rozprężne pod tylne koła pojazdu,

•

2 najazdy umożliwiające swobodny najazd na obrotnice,

•

blokada kierownicy,

•

blokada pedału hamulca.

4. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach
zawieszenia i układu kierowniczego o DMC. do 3,5t. o parametrach:
Biuro Projektu
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szarpak hydrauliczny,
płyty pokryte blachą ryflowaną,
max. nacisk na oś - 2 tony,
zasilanie hydrauliczne: nominalne ciśnienie zasilania 16 MPa,
skok płyty szarpiącej: 45mm poprzecznie, 16st skrętnie,
zasilanie 24/12V, 50Hz,
ruchy płyt szarpiących poprzeczne oraz skrętne,
sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota latarki ze światłem LED,
pilot sterujący z przełącznikami mi krostyko wymi,
głębokość fundamentu max 16 cm.

5. Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych o parametrach:
pomiar prawidłowości ustawienia i światłości świateł mijania, drogowych i przeciwmgłowych,
cyfrowy wyświetlacz wyświetlający bezpośredni wynik światłości świateł w kilokandelach [kcd],
pozycjonowanie urządzenia za pomocą lasera,
możliwość regulacji obniżenia świateł przy pomocy pokrętła w zakresie 0 - 4%,
obudowa wykonana z termicznie formowanego plastiku.

Zamawiający - FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno;
NIP: 7752646501, REGON: 101827684, KRS: 0000520271 zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania została wybrana oferta złożona przez:
UNIMETAL - SERWIS SP. Z O. O.
UL. KUJAŃSKA 10
77-400 ZŁOTÓW
NIP: 767-159-68-45

Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu złożono cztery oferty, z których żadna nie podlega odrzuceniu, gdyż są zgodne z treścią
ogłoszenia i spełniają wymagania w nim zawarte. Oferta firmy UNIMETAL - SERWIS SP. Z O. O. uzyskała najwyższą
liczbę punków.
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Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

Firma Handlowa Juliusz Krzyśków

ul. Świętochny 13,
61-055 Poznań

98,44

2

PPHU Kim - Sid Krzysztof Mazur

Bolmin 100A,
26-060 Chęciny

87,4

3

Motoinvest S. C.

Ul. Świętokrzyska 12
25-406 Kielce

85,5

4

Unimetal -Serwis Sp. z o. o.

Ul. Kujańska 10
77-400 Złotów

100,0

Oferta firmy UNIMETAL - SERWIS SP. Z O. O. jest zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i spełnia
wymagania w nim zawarte. UNIMETAL - SERWIS SP. Z O. O. spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie
podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu
ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała łączną liczbę punktów 100,00 podczas
dokonanej oceny. Z tych względów oferta tej firmy jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji
zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Pawlak
Fabrv

idów Osobowych

na

rnie

S.A.

Kutno, dnia 21.03.2018 r.
Podpis osoby upoważnionej
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