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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Tytuł zamówienia: 

 

Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do analizy danych 

w ramach Operacji PT. „Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu 

Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, w 

ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. 

„Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00001-61721-OR1400001/14 

 
Przedmiot zamówienia:  

Przenośny system pomiaru prędkości/przepływu typu ADV z wyposażeniem i oprogramowaniem 

 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane 

  Producent i typ -  

1. Metoda pomiaru: ultradźwięki  

2. Pomiar prędkości od głębokości 2 cm   

3. Pomiar prędkości z rozdzielczością ±0,0001 

m/s w zakresie ±4,0 m/s 

 

4. Pomiar kąta odchylenia wektora prędkości od 

osi X 

 

5. Pomiar dwóch wektorów prędkości XY  

6. Automatyczna kalkulacja prędkości średniej 

oraz przepływu zgodnie z wytycznymi ISO 748 

 

7. Wewnętrzna pamięć umożliwiającą zapis 

przynajmniej 50 tys. wyników pomiarowych 

 

8. Łata miernicza o długości 1,2 m wyskalowana 

w cm z uchwytem na logger oraz sondę 

pomiarową 

 

9. Oprogramowanie do analizy danych 

kompatybilne z Windows 7 

 

10. Gwarancja: min. 24 m-ce.  
 

 

Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: ............................................................. 

 

............................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 

 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
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Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas przenośny system pomiaru prędkości/przepływu typu 

ADV z wyposażeniem i oprogramowaniem jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne, co najmniej 

takie lub lepsze od wymienionych powyżej. 

 

Na dowód powyższego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną przenośnego systemu 

pomiaru prędkości/przepływu typu ADV z wyposażeniem i oprogramowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 
       ……………………………....                                                                            .....................................……………………… 
 /miejscowość i data/                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela) 


