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Załącznik 2.2

Formularz wymaganych warunków technicznych 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w  podziale na pakiety,  znak sprawy: AEZ/S-034/2013 oferujemy dostawę inkubatora z chłodzeniem , spełniającego  poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane

1

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012)                                             (Należy podać)
1
Pojemność komory
170L ± 5L
Należy podać
2
Minimalny zakres regulacji  temperatury przy włączonym oświetleniu
od +2˚C do +50˚C
Należy podać
3
Górne oświetlenie 
 jednej półki 
oświetlenie LED
Należy podać

4
Zakres regulacji światła białego

0-100%

TAK/NIE
5.1
Minimalne natężenie oświetlenia powierzchni dla światła białego
 30 000 LUX,  
pomiar  wykonany  w odległości minimum 10 cm od źródła 

Należy podać
5.2
Minimalne natężenie PAR dla światła białego
 
600mmol/m2/s
Należy podać
6
Możliwość rozszerzenia oświetlenia o  światło czerwone, niebieskie oraz UV bez konieczności wymiany panelu.
wymagane
TAK/NIE
6.1
Minimalne natężenie oświetlenia powierzchni dla światła mieszanego
45000LUX,
pomiar  wykonany  w odległości minimum 10 cm od źródła

 
Należy podać
6.2
Minimalne natężenie PAR dla światła mieszanego

1000mmol/m2/s
Należy podać
7
System symulowania dnia i nocy
wymagane
TAK/NIE
8
Symulacja zmierzchu i świtu
wymagane
TAK/NIE
9

Regulacja długości trwania doby od 4 do 72 h
wymagane
TAK/NIE
10
Sterowanie mikroprocesorowe
wymagane
TAK/NIE
11
Wyświetlacz z ekranem dotykowym
przekątna ekranu minimum 5,6”
Należy podać
12
Nastawy i wyświetlanie  parametrów hodowli z poziomu jednego sterownika

wymagane
TAK/NIE
13
Wyświetlanie i rejestracja parametrów
  minimum następujące parametry:
	temperatury 

wilgotności 
poziomu jasności
Należy podać
14
Interfejs użytkownika w języku polskim
wymagane
TAK/NIE
15
Obudowa - materiał 
stal nierdzewna
TAK/NIE
16
Komora robocza - materiał
stal nierdzewna
TAK/NIE
17
Ustawienia oprogramowania zabezpieczone hasłem
wymagane
TAK/NIE
18.1
Alarmy: 

sygnalizowanie nieprawidłowej temperatury
TAK/NIE
18.2

nieprawidłowej wilgotności
TAK/NIE
18.3

zaniku zasilania
TAK/NIE
19
Układ wewnętrznego podtrzymania zasilania systemu sterującego i rejestrującego przez czas : 
 minimum 15minut
Należy podać
20
Zasilanie
230V 50Hz
TAK/NIE
21
Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia
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




………………….., dn………………                                   …………………………...
                                                                                                                        (podpis i pieczęć uprawnionego/nych  przedstawicieli  Wykonawcy)	


