Gdynia, 17.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WEKTOROWEGO
ANALIZATORA SYGNAŁÓW
w ramach programu
„Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”, realizowanego na
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014.
Projekt „Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM”
W postępowaniu poza trybem prawa zamówień publicznych
1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Pol-Spec-Tech-Service Sp. Z o.o. Z siedzibą w Gdyni, zaprasza do składania ofert na
dostawę wektorowego analizatora sygnałów wraz z oprogramowaniem.
1.2. Zaproszenie zostało umieszczone na stronie www Zamawiającego pod adresem
www.psts.com.pl
1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem trybu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści
niniejszego Zapytania, z wyłączeniem trybu oceny ofert. Zmiana może nastąpić w
każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim podmiotom, którym Zamawiający wysłał zaproszenie do składania ofert i
będzie dla nich wiążąca.
1.5. Dane Zamawiającego:
NIP: 7962283128
KRS: 0000128888
Adres do korespondencji: ul. Starowiejska 54 lok. 6, 81-356 Gdynia
Adres mailowy: psts@psts.com.pl

2. WYMAGANIA TECHNICZNE:
2.1. Zakres częstotliwości pracy 10 kHz do 40 GHz
2.2. Możliwość:
2.2.1. Dekodowania sygnałów cyfrowych oraz pomiaru szumów fazowych
2.2.2. Skorzystania z wbudowanego przedwzmacniacza
2.2.3. Pominięcia preselektora
2.3. Pasmo analizy cyfrowej min 125 MHz
2.4. Zakres dynamiki min 155 dB dla częstotliwości 40 GHz i większy dla częstotliwości
niższych.
2.5. Wbudowany ekran, możliwość sterowania ręcznego oraz zdalnego poprzez interfejs z
PC.
2.6. Przykładowe urządzenia spełniające wyżej wymienione kryteria:
2.6.1. Anritsu MS2830A z opcjami 10,16,45,67,78 wraz oprogramowaniem
MX269017A
2.6.2. Keysight N9030B z opcjami 544, B1A, MPB z oprogramowaniem 89600 VSA
Software.
3. INFORMACJE DODATKOWE
3.1. Zamawiający dopuszcza urządzenia „Refurbish”, pod następującymi warunkami:
3.1.1. nie starsze niż 5 lat,
3.1.2. posiadające aktualny certyfikat kalibracji
3.1.3. objęte przynajmniej 12 miesięczną gwarancją od dnia dostawy.
3.2. Oferta powinna zawierać koszty dostawy do siedziby Zamawiającego
4. KRYTERIA OCENY OFERT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
4.1. Spełnienie wymagań (spełnia/ nie spełnia)
4.2. Cena
4.3. Czas dostawy
4.4. Warunki płatności
4.5. Warunki gwarancji
5. PRZYGOTOWANIE I ZŁOZENIE OFERTY
Ofertę proszę przygotować pisemnie i przesłać podpisaną przez osobę upoważnioną na adres:
Pol-Spec-Tech-Service sp. z o.o.
Ul. Starowiejska 54 / 6,
81-356 Gdynia
Polska

Oraz w skanie na adresy mailowe:
psts@psts.com.pl
zbyszek.mularzuk@psts.com.pl
do dnia 28 stycznia 2019r.

Zbigniew Mularzuk
Pełnomocnik Zarządu

