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Załącznik nr 1 do SIWZ do części 5  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Dostawę nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” , 

realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL    Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Cześć 5 -  Sprzęt do pracowni mechatronicznej 

 „Dobry zawód to skarb” ZADANIE 1 

Lp. Nazwa L.sztuk Opis/parametry/uwagi Zamawiającego 
Model i producent  oferowanego sprzętu 

umożliwiający ocenę spełnienia wymagań 
1.  Zestaw mini linii produkcyjnej do 

symulacji działania  

najważniejszych operacji procesu 

produkcyjnego MecLAB lub 

równoważny 

1 Moduły dydaktyczne zestawu mini linii produkcyjnej. 

Zestaw powinien składać się z minimum trzech 

samodzielnych stanowisk. 

W  zestawie: 

stacja magazynowania (magazyn grawitacyjny),  

stacja podawania (podajnik liniowy),  

stacja montażu (manipulator dwuosiowy z chwytakiem 

pneumatycznym) oraz sprężarka. 

Zestaw powinien umożliwić przeprowadzenie zajęć  

z zakresu, elektropneumatyki, sensoryki, sterowników 

PLC.  

Zestaw musi być wyposażony w program w którym można 

za pomocą symboli ISO zaprojektować układy 
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elektropneumatyczne oraz przeprowadzić symulacje jego 

pracy. 

Dodatkowo do zestawu musi być dołączony interfejs 

umożliwiający komunikację i sterowanie stacji za pomocą 

opisanego programu. 

Zestaw musi zawierać również trzy przewody 

umożliwiające sterowanie mini linii produkcyjnej z 

zestawów Sterowników PLC 

 

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012r., oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych 

Wykonawca na urządzenie udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji.   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

W cenie oferty musi znaleźć się dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz szkolenie jednodniowe dla 4-osób w zakresie zapoznania i użytkowania 

sprzętu. 
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  podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy 


