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Formularz wymaganych warunków technicznych 	Pakiet 3

Lp.
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie  

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji……………….. (nie wcześniej niż 2012 r.)  (Należy podać)

Mikroskop diagnostyczny 
zapewnia ostry, kontrastowy, wysoko rozdzielczy obraz, pozbawiony abberacji w całym polu widzenia
TAK/NIE

Możliwy zakres powiększeń 
min. od 100x do 1500x
(Należy podać)

Miska rewolwerowa 
minimum czterogniazdowa pochylona do tyłu
TAK/NIE

Stolik 
krzyżowy do ruchu x, y i z, pokrętło z prawej strony
TAK/NIE

Wymiary stolika 
143 x135 mm +/- 5%
(Należy podać)

Ruch mikro/makro 
z hamulcem i pokrętkami ruchu z obu stron
TAK/NIE

Nasadka binokularowa 
obracana z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji w zakresie 40 mm, zabezpieczona przed demontażem, z regulacją rozstawu źrenic min. 50-75mm, możliwość obrotu o 3600, kąt widzenia 300
TAK/NIE

Okulary 
szerokokątne z regulacjami dioptryjnymi
 o powiększeniu 10x min. 18mm 2szt., oraz 
okulary szerokokątne z regulacjami dioptryjnymi 
o powiększeniu 15x min. 16mm – 2 szt. , zabezpieczone przed demontażem,
(Należy podać)

Obiektywy 
klasy Plan Achromat: 10x, 40x, 100x korygowane do nieskończoności, zabezpieczone przed demontażem
(Należy podać)

Kondensor 
z przesłoną aperturową, zabezpieczony przed demontażem
(Należy podać)

Wbudowany oświetlacz 
halogenowy o mocy min.30W,wycentrowany i wyjustowany, z możliwą wymianą żarówki na oświetlacz LED, 
TAK/NIE

Zestaw do obserwacji 
w ciemnym polu widzenia
TAK/NIE

Konstrukcja mikroskopu 
pozwalająca w przyszłości  rozbudowę o kontrast fazowy, fluorescencję w technologii diodowej LED
TAK/NIE

Pokrętło regulacji natężenia oświetlenia 
zintegrowane z włącznikiem/wyłącznikiem lub z oddzielnym włącznikiem/wyłącznikiem mikroskopu 
(Należy podać)

Zasilacz 
Zewnętrzny lub wewnętrzny
(Należy podać)

Wyposażenie
pokrowiec, zapasowa żarówka, olejek immersyjny, 3 filtry barwne
TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
TAK
TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
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Miejscowość 	data 	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

