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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
Szanowni Państwo, 
w imieniu spółki „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” zapraszam do złożenia ofert w przedmiocie 
udzielenia zamówienia związanego z realizacją projektu o nazwie „Zintegrowany system 
monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa 
czynnego”.  
 
1. Określenie Przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie interfejsu komunikacyjnego wraz 
z oprogramowaniem umożliwiającego analizę danych dostępnych na magistrali CanBus, 
protokoły komunikacyjne CanOpen, J1939. Zasilanie i podłączenie interfejsu do 
komputera poprzez port USB 2.0, równoważny lub nowszy. Dołączone oprogramowanie 
musi umożliwiać odbieranie oraz wysyłanie danych na magistralę CanBus. Analiza musi 
być możliwa w trybie online i offline. Odbierane dane muszą mieć możliwość prezentacji 
w postaci graficznej. 
 
Interfejs musi być wyposażony w niezbędne przewody umożliwiające jego podłączenie. 
Musi umożliwiać obsługę protokołu CAN 2.0A (standard-frame) i 2.0B (extenede-rame). 
 
Oprogramowanie musi umożliwiać:  
 - monitoring danych w sieci CAN, 
 - graficzną prezentację zawartości danych, 
 - komunikację wykorzystującą protokół SAE-J1939, analiza ramek wg 
  standardu FMS, 
 - odbieranie i wysyłanie danych on-line, z zadawaną prędkością 
  i częstotliwością, 
 - rejestrowanie i późniejszą analizę danych, 
 
Oferta powinna zostać przygotowana i przedłożona zamawiającemu w nieprzekraczalnym 
terminie do 20.10.2014 roku. 

 
2. Oferta musi zawiera ć: 
 

Oferta cenowa winna zawierać proponowany termin oraz cenę netto realizacji 
zamówienia. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia to 31.10.2014 r. 

 
3. Sposób uzyskania informacji dotycz ących przedmiotu zamówienia: 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem 
tel. +48 33 82 70 830, +48 608 38 79 70  

 
4. Termin zwi ązania ofert ą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
5. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl, 
w terminie do dnia 20.10.2014r. do godz. 12.00  

 



WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22, tel. +48 33 82 70 830,  
www.wiss.com.pl, rwarzecha@wiss.com.pl 

 
2 

 
 
6. Kryteria wyboru oferty: 
 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
zastosuje następujące kryteria: 

cena oferty - 100% 
 
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 

Informacja o wyborze oferty zostanie wystosowana w formie elektronicznej - email lub 
telefonicznej. 

 
9. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie sta nowi zamówienia w trybie Ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz.U.07.223.1655 j.t.) 
 
Bielsko-Biała, dnia 15.10.2014 r. 

 
 


