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Formularz wymaganych warunków technicznych 	Pakiet 5

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie - mikroskop laboratoryjny – 2 szt. 
1.
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 r.)  (Należy podać)
2.
Okulary szerokopolowe
a) powiększeniu 10 x /20mm -2szt
  oraz 12,5x lub 15x lub16 x -2 szt.
b) z możliwością montażu
mikrometrów okularowych
c) pochylenie okularów 30º
Należy podać powiększenie

3.
Nasadka okularowa
a) dwuoczna,
b) z nastawieniem dioptrii dla obu
okularów  +/- 5 dpt 
c), regulacja rozstawu okularów w zakresie min. 55-75 mm
d) możliwość obrotu nasadki 
e) pochylenie okularów 30º
(Należy podać) 
4.
Obiektywy  PLAN achromat 

- o powiększeniu: 
10x  NA 0,25
40x  NA 0,65
100x  NA 1,25 oil
(obiektywy 40x i 100x amortyzowane)
- montowane w obrotowa miskę obiektywową
 min. czterogniazdową
(Należy podać)
5.
Statyw
a) stabilny, metalowy,
b) z mechanizmem ogniskowania
mikro/makro, dwustronny, oba
ruchy w jednej osi

TAK/NIE
6.
Stolik

a) mechaniczny 145x140 mm 
(± 5%)  z przesuwem preparatu w osi x-y w zakresie min.76x52 mm, z podziałką 
b) Krzyżowy, prawostronny X-Y do przesuwu preparatów,
c) uchwyt preparatu dla 1 lub 2 standardowych szkiełek mikroskopowych
d) z blokadę górnego położenia stolika.
(Należy podać)
7.
Kondensor Abbego
regulowaną przysłona aperturową
NA 1,25 z ruchem pionowym, i gniazdem na filtry z irysową diafragmą aperturową z zaznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów 
(Należy podać)
8.
Filtry
niebieski 
TAK/NIE
9.
Oświetlenie halogenowe lub równoważne LED
o mocy 20 W z płynną regulacją
natężenia oświetlenia
niezależny od regulacji natężenia oświetlenia włącznik/wyłącznik 
(Należy podać)
10.
Wyposażenie min.
- zestaw podstawowych filtrów
- pokrowiec 
- olejek immersyjny
- zapasowa żarówka
(Należy podać)

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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