
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Aktualizacja z dnia 18.07.2019 r. 

Specyfikacja minimalnych wymagań technicznych 

w ramach Zapytania ofertowego dotyczącego 

zakupu narzędzi i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności 
Innovation in Technology poprzez wdrożenie do produkcji nowej generacji multimedialnych kiosków 

recepcyjnych opartych o platformę Cloud Integrator”.. 

 

Lp. Nazwa Ilość Minimalne parametry techniczne 

1. Nitownica 
akumulatoro
wa 

3 a) Skok roboczy: 20mm 
b) Siła osadzania min. : 10 000N 
c) Maksymalna średnica trzpienia: min. 3,15mm 
d) Waga z akumulatorem max.: 2,5kg 

 
2. Pistolet do 

klejenia na 
gorąco  

3 a) Wydajność klejenia min. : 30g/min; 
b)  Czas nagrzewania max.: 4min;  
c) Liczba elementów grzewczych min.: 2szt.;  
d) Średnica wkładu klejącego max.: 11mm; 
e) Maks. długość wkładu klejącego: 200mm;  
f) Moc elementu grzejnego min.: 500 W; 
g) Masa max.0,5kg 

3. Wkrętak 
akumulatoro
wy ( z 
dodatkowy
m 
akumulatore
m) 

3 a) Wkrętak elektryczny Do śrub miniaturowych (min. zakres  
od 2,0 mm do 10 mm); 

b)  Prędkość obrotowa  min. 550obr/min 
c) Maksymalny moment obrotowy miękki / twardy: min. 30 / 

90 Nm 
d)  Min.  1  dodatkowy akumulator 
e) Pojemność akumulatora min. 5 Ah 
f) Ładowarka akumulatorów 
g) Bezszczotkowy silnik 
h) Liczba biegów: min. 3 
i) Waga bez akumulatora: max. 2,3 kg 

 
4. Ręczna 

zgrzewarka 
punktowa  

1 a) Znamionowe napięcie zasilania  230 V;  
b) Moc maksymalna min. 10 kW 
c) Moc znamionowa min. 2,0 kW 50% 
d) Zabezpieczenie sieci zasilającej  25 A 
e) Maksymalny prąd zgrzewania min.  6000 A 
f) Jałowe napięcie wtórne  2,5 V 
g) Cykl pracy  1,5 % 
h) Maksymalna grubość blach -   2 + 2 mm 
i) Stopień ochrony min.  IP 20 
j) Waga  max.  11 kg 



 

5. Nitownica  
do 
nitonakrętek 

2 a) Zakres pracy od  M3  do M12;  
b) Waga max. 4kg 

6. Zestaw 
narzędzi  
montażowyc
h   

1 Zestaw składający się z minimum: 

a) 16 kluczy płasko-oczkowych 
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21mm 

b) 6 kluczy płasko-oczkowych 22/24/27/28/30/32mm 

c) 7 kluczy odgięte z grzechotką 
6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19mm 

d) 7 wkrętaków płaskich 
3x75mm/5x100mm/5x150mm/6x38mm/6x100mm/6x150m
m/8x150mm 

e) 7 wkrętaków krzyżowych PH0x100mm/ PH1x75mm 
PH1x100mm/ PH2x38mm/ PH2x100mm/ PH2x150mm/ 
PH3x150mm 

f) 4 szczypce 180mm/160mm/160mm/ wygięte 160mm 

g) 12 nasadek 1/2" 
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21mm 

h) 40 bitów 1/2", 3/8" H4/H5/H6/H7/H8/H10/H12 
(L=30mm), H4/H5/H6/H7/H8/H10/H12 (L=75mm); 
T20/T25/T30/T40/T45/T50/T55 (L=30mm), 
T20/T25/T30/T40/T45/T50/T55 (L=75mm); 
M5/M6/M7/M10/M12 (L=30mm), M5/M6/M7/M10/M12 
(L=75mm) 

i) 18 nasadek 1/2" 
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm; 
przedłużka 1/2" 127mm; napęd typu T 1/2" 255mm; 2 
nasadki do świec 1/2" 16mm i 21mm; grzechotka 1/2" 
255mm; przegub Cardana 1/2" 

j) 17 nasadek 1/2" 
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm; 
grzechotka 3/8" 200mm; 2 przedłużki 3/8" 76mm i 
152,4mm; napęd typu T 3/8" 190mm; przegub Cardana 3/8" 

k) 14 nasadek krótkich 1/4" 
3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm; 5 nasadek długich 
1/4" 8/10/11/12/13mm; 2 przedłużki 1/4" 50,8mm i 
101,6mm; grzechotka 1/4" 155mm 72T; napęd typu T 1/4" 
152,4mm; przegub Cardana 1/4"; śrubokręt 1/4" 150mm 



 

l) młotek 300g L=300mm; młotek średnica 40mm 
L=300mm; 3 dłuta płaskie 10x8x142mm, 12x10x152mm, 
16x13x170mm 

m) Narzędzia dostarczone z stalową szafką jezdna z min. 6 
szufladami 

7. Stacja 
lutownicza  
wraz za 
akcesoriami 
i grotami  

3 a) Regulacja temperatury w zakresie 200 – 400 oC; 
b) Napięcie grot – uziemienie maksymalnie 3 Mv;  
c) Rezystancja grot – uziemienie maksymalnie 3 Ω;  
d) Moc maksymalna  min. 60 W; 
e) Napięcie grzałki maksymalnie 40 V;  
f) budowa antyelektrostatyczna;  
g) Stacja lutująco – wylutowująca:  
h) Regulacja temperatury 100 – 400 oC;  
i) Moc maksymalna min. 600 W;  
j) Maksymalny przepływ powietrza min. 90 l/min 

8. Krzesło 
ESD 

3 a) Możliwość regulacji siedziska;   
b) ergonomiczne siedzisko pokryte tkaniną antystatyczną;  
c) kubełkowe oparcie pokryte tkaniną antystatyczną;  
d) regulacja wysokości, głębokości oraz kąta nachylenia; 
e) krzesło  wykonane  w standardzie ESD zapewniającym 

niezawodne i pewne odprowadzanie ładunków z siedzącej 
osoby do wykładziny lub maty podłogowej. 

9. Stanowisko 
montażowe 

3 a) Szerokość  blatu min. 1900mm;  
b) Głębokość  blatu min. 750mm;  
c) Grubość blatu min. 36 mm 
d) Blat pokryty okleiną PCV 
e) Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem min. 300kg;  
f) Możliwość regulacji wysokości stołu 
g) stopki poziomujące;  
h) oświetlenie stołu min.70W;   
i) listwa zasilająca  z min. 4 gniazdami; 

10. Zestaw 
stanowisko
wy  ESD 

3 a) Trój- warstwowa mata stołowa o grubości min.  2,5mm, 
odporna na działanie wysokich temperatur;  

b) Regulowana opaska antystatyczna z przewodem;  
c) Gniazdo uziemiające do przyłączenia opaski;  
d) Wymiary zgodne z wymiarami blatu stanowiska 

montażowego – pozycji nr 9 niniejszego zapytania. 
11. System 

odciągowy 
dla ręcznych 
stacji 
lutowniczyc
h 

1 a) Skuteczne usuwanie dymów i oparów z pola roboczego;  
b) Skuteczne usuwanie cząstek stałych;   
c) Poziom hałasu max 55dBA;  
d) Przepustowość z 2 wysięgnikami 60m3/h na wysięgnik 

12. Szafa 1 a) Wymiary min. głębokość 500 mm, szerokość 1500 mm, 
wysokość 2000 mm;  

b) sześć półek  o nośności min 45 kg;  
c) Farba ESD 
d) Możliwość instalacji w szafie listwy na kontenery 
e) stopki poziomujące 



 

13. Regał 2 a) Obciążenie Półki: min. 100 kg 
b) Wys. całk.:  min. 2000 mm Szer. całk.: min. 1500 mm Głęb. 

całk.: min. 500 mm 
c) Pokrycie tworzywem ESD w kolorze jasnoszarym (RAL 

7035 lub podobny) na ocynkowanym materiale, umożliwia 
magazynowanie elementów elektronicznych bezpośrednio na 
regałach. Bez konieczności zastosowania dodatkowej 
ochrony, np. specjalnych mat ochronnych lub składowania w 
skrzynkach.  

14. Satyniarka 1 a) Moc znamionowa min. 1200W  
b) Moc oddawana min. 720 W;  
c) Prędkość obrotowa na biegu jałowym - zakres min. 900 - 

2.800 /min;  
d) Gwint wrzeciona M 14;  
e) Średnica ściernicy  min. zakres 100 - 200 mm;  
f) Szerokość ściernicy min. zakres 50 - 100 mm  
g) Ciężar bez kabla max. 3.1 kg;  
h) Długość kabla min. 4 m  
i) Satynowanie min. 2.0 m/s2 

15. Szlifierka - 
polerka 

1 a) Średnica tarczy (mm): 180 mm ; 
b)  Typ szlifierki : kątowa;  
c) rodzaj zasilania: sieciowe  

maksymalna prędkość obrotowa (rpm)min.  3000;  
d) maksymalna moc min. : 1200 W  

 


