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Fabryka Reduktorow i Motoreduktorow 

BEFARED S.A. 

Ul. Grazyhskiego 71 

43-300 Bielsko-Biata 

(dane oferenta) 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Firma Befared S.A. zwraca si^ z prosbq o przedstawienie oferty na dostaw^ i wykonanie wyposazenia 
Stacji prob dIa badania przektadni o nast^pujqcych parametrach roboczycli: 

1. Parametry wyposazenia: 
1. Uktad liamuj^cy 500 kW sktadaj^cy si^ z: 
-silnika, 
-zespotu przemiennikow cz^stotliwosci do zasilania silnika nap^dzaj^cego oraz odbioru wytworzonej 
energii elektrycznej, 
-statej przektadni z^batej odbieraj^cej moment obrotowy z przektadni badanej, 
-generatora (silnika odbiorczego) oddaj^cego wytworzonq energi^ elektryczn^ do sieci energetycznej, 
-modulu tworzenia obcigzen dynamicznych maj^cego na celu zadanie cyklu przeci^zen pracy 
urz^dzenia („modulator" obciqzenia), 
-monitora parametrow pracy silnika nap^dzaj^cego i odbieraj^cego z mozliwosci^ zapisu ich 
przebiegu. 
2. Rozdzielnia elektryczna z wyprowadzeniem: 6 gniazd 230V i 4 gniazd 400V. 
3. Uktad do monitorowania oraz zapisu temperatury urz^dzenia z 10 punktow pomiarowych. 
4. Przenosny miernik temperatury. 
5. Kamera termowizyjna. 
6. Przenosny miernik nat^zenia halasu. 
7. Uktad do monitorowania oraz zapisu drgan urz^dzenia z 8 punktow pomiarowych. 
8. Przenosny przyrzqd do diagnostyki i wywazania, 
9. Uktad do badania proby szczelnosci urz^dzenia przy podwyzszonym cisnieniu wewn^trznym wg 
wymogow normy PN-EN 13463-8, w celu sprawdzenia czy wyrob spetnienia wymagania dyrektywy 
ATEX 94/9/WE. 
10. Grzatka z uktadem sterowania do badania max. temperatury korpusu wg wymagan normy PN-EN 
13463-5 dia celu spetnienia czy wyrob spetnia wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz do badania 
mocy cieplnej przektadni. 
11. Uktad sterowania i pomiarow 
-pulpit sterowniczy wyposazony w sterownik programowalny Simatic S7 i komputer przemystowy klasy 
Simatic BOX PC do wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych, 
-komunikacja Profibus DP i Ethernet, 
12. Ptyty montazowe na wibroizolatorach. 
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Ztozona oferta powinna zawierac co najmniej: 

• nazwQ i adres oferenta, 

• opis nawiqzuj^cy do parametrow wyszczegolnionych w zapytaniu ofertowym, 

• wartosc oferty (netto oraz brutto), 

• termin waznosci oferty. 

Wskazane jest, by oferta zawierata rowniez Inne, dodatkowe informaqe, np. warunki gwarancji, warunki ptatnosci 

i dostawy, mozliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizaql, itd. 

Oferta powinna bye sporzgdzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona piecz^tkq firmow^, posiadac dat^ 

sporzqdzenia oraz powinna bye podpisane przez oferenta. 

Oferta powinna bye przestana drog^ mailowq, za posrednictwem poezty, kuriera b̂ dz tez odebrana osobiseie 

przez kupuj^eego. 

Termin sktadania ofert uptywa w dniu: 10.02.2013 r. 

Wybor najkorzystniejszej oferty nast^pi w oparciu o nastqpuj^ce kryteria: 

1 Cena 100 % 

Projekt wspoffinansowany przez Uni^ Europejsk^ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Sl^skiego na lata 2007-2013 


