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Dotyczy konkursu ofert według zapytania ofeńowego nr Il2017 z dn. 19.01.2OL7 r. na wybór

wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu, wykonaniu prototypu oraz wykonaniu technicznych

badań nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu

wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2/2 POlR ,,Bony na innowacje dla MŚP".

INFORMACJA

o otwarciu ofert według zapytania nr t|2ot7 z dn. 19.01.2017 r.

Zapytujący informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta w terminie

składania ofert.

Oferentem był lnstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

oferta została zaakceptowana, a wycena poszczególnych zadań oraz okresów realizacji (tabela

poniżej) będzie umieszczona w formularzu składania wniosków Lokalnego Systemu lnformatycznego

PARP.

Nr
zadania

Nazwa zadania Termin realizacji Wycena usługizł
(netto)

1 Opracowanie projektu elektronicznego
budowy sondy, jej zasilania oraz
komunikacji z miernikiem FOM/mts
produkowanym w firmie E-Test Sp. z

o.o. Koncepcja tej sondy przedstawiona
iest załaczniku 1.

ollo4l2ol7 -

3,J.lI2l2oL7
6000,00

2 Przeprowadzenie badań symulacyjnych
FEM i FDTD rozkładu pola elektrycznego
w celu oceny badanej objętości gleby
dla różnych wymiarów geometrycznych
sondy. Wybór optymalnej geometrii
sondv.

ollo4l2ol7 -

31,112l2017
5000,00

3 Zbudowanie prototypu sondy
wielokrotnej TDR oraz opracowanie
niezbęd nych modyfikacji
oprogramowania miernika FOM/mts w
celu jej obsługi, Prototyp sondy
wielokrotnej TDR powinien uwzględniać
jej mechaniczną wytrzymałość oraz
wodoszczelność, ponieważ będzie ona

wykorzystywa na do wieloletnich
insta|acii polowvch.

oll10/2ol7 -

30/09l2oI8
20000,00

4 Zbudowanie laboratoryjnego
stanowiska do kalibracii i walidacii

olllu2ol8 -

30l09l20L8
20000,00
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prototypu wielokrotnej sondy TDR.

Zakłada się przeprowadzenie badań dla
minimum trzech glebach mineralnych
różniących się teksturą (gleby:

piaszczysta, pylasta i ilasta). Badania
powinny być wykonane dla minimum 6-

ściu wilgotności dla każdej gleby, z

uwzględnieniem wygenerowania
gradientu wilgotności w wierzchniej
warstwie mierzonej próbki glebowej.
Wyniki pomiarów wilgotności gleby w
poszczególnych warstwach będą
porównywane z pomiarami oddzielnych
sond typu LP/ms, które będą
zainstalowane w odpowiednich
warstwach badanych próbek
plebowvch.
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