
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 06-M/RPO-BMS/2018 – opis przedmiotu zamówienia  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Nazwa zamówienia: 

„Dostawy materiałów i urządzeń GR 4” – Interfejs systemu zamawiany na podstawie 
indywidulanych wytycznych Zamawiającego na potrzeby projektu „Doposażenie Działu B+R firmy 
BlueSoft STC Sp. z o.o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Budynkiem "BMS Economy Health” 
 
 
Rodzaj: 

Dostawa  
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w pełni kompatybilny do urządzenia AiO BMS, zakłada się 

przeprowadzenie testów operacyjnych w okresie kwiecień – sierpień 2018, w tym czasie wykonawca powinien usunąć ewentualne 
błędy i uzyskać pełną sprawność i funkcjonalność modułów.  

Rozliczenie dostawy nastąpi do okresie walidacji modułów w testach operacyjnych.  
 

Szczegółowy opis:  
 

Lp. Nazwa towaru / usługi Ilość J.m. Opis / parametry  

1 Moduł systemu obsługi i integracji komunikacji 
Bluetooth, z-wave, wi-fi 

1 szt. 

Zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć moduł 
indywidualnego systemu pozwalającego na obsługę 
czujników zewnętrznych, wewnętrznych, magistrali 
danych urządzenia AiO, układ musi być kompatybilny z 
już zaprojektowanym rozwiązaniem - platformą 
sprzętową  AiO oraz standardowymi, rynkowymi 
urządzeniami peryferyjnymi komunikującymi się po 
standardach Bluetooth, Z-wave oraz wi-fi.   
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2 Moduł konwersji danych z procesora Atmega do UART  

1 szt. 

Zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć moduł 
konwersji danych z wykorzystywanego procesora Atmega 
obsługującego czujniki platformy AiO do standardu UART 
celem dalszego wykorzystania i przetwarzania, 
maksymalna ilość pojedynczych konwertowanych 
sygnałów <25 

3 Moduł komunikacji prototypu AiO z przekaźnikami i 
identyfikatorami ID  

1 szt. 

Zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć moduł 
indywidualnej komunikacji urządzenia AiO z 
zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi lub 
sygnałowymi w postaci przekaźników i identyfikatorów 
kontroli dostępu; moduł powinien umożliwiać komunikację 
bezprzewodową odporną na zakłócenia zewnętrzne  

4 Interfejs bazy SQL z możliwością komunikacji z 
systemem nadrzędnym  

1 szt. 

Zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć interfejs bazy 
SQL pozwalający na eksport danych (on-line) z n-
urządzeń AiO do centralnej bazy danych serwera 
zarządczego systemem rozproszonym, ilość 
pojedynczych przesyłanych rekordów <50.  

 

Powyższe moduły powinny pozwalać na bezpośrednią komunikację z urządzeniami bezprzewodowymi typu:  

• głowica termostatyczna grzejnikowa (co najmniej 3 producentów)  

• inteligentne źródło światła (co najmniej 2 producentów) 

• czujnik temperatury (co najmniej 2 producentów) 

• czujnik wilgotność (co najmniej 2 producentów) 

• przekaźnik sieciowy (co najmniej 2 producentów) 

• czytnik kart magnetycznych /RFID (co najmniej 2 producentów) 

• czujnik zbliżeniowy (co najmniej 2 producentów) 
Podczas realizacji zamówienia Zamawiający przekaże wybrane modele powyższych urządzeń do testów komunikacji. W 
siedzibie Zamawiającego dostępny jest prototypowy moduł płyty pomiarowej wraz z procesorem.  


