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znak sprawy: AEZ/S-034/2013
Załącznik 2.3
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 zestawu chromatografii SPE z akcesoriami,  spełniającego poniższe wymagania:
Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012)                                             (Należy podać)
2
Zestaw do ekstrakcji ciecz-ciało stałe (SPE)
 24-pozycyjny
TAK/NIE
2.1
Komora próżniowa szklana
pokrywa polipropylenowa z uszczelką
TAK/NIE
2.2
Zawór regulujący z wakuometrem
wymagane
TAK/NIE
2.3
Króćce męskie i żeńskie typu Luera
wymagane
TAK/NIE
2.4
Kraniki przepływowe
wymagane
TAK/NIE
2.5
Zestaw do odbierania eluatu zawierający:
statyw podpierający, podstawę, półkę z dołkami, półkę na probówki 13mm, półkę na probówki 16mm, zaciski (klamry) 24 szt.
Należy podać
2.6
Igły polipropylenowe,
 minimum 24 szt.
wymagane
Należy podać
3.1
Pompa próżniowa do zestawu SPE
przepływ ≥10L/min
Należy podać
3.2
Próżnia maksymalna
≤8 mbar
Należy podać
3.3
Podwójna głowica wykonana z teflonu
membrana pokryta teflonem
TAK/NIE
4
Adaptery z polietylenu;
minimum 15szt.
-pasujące do 1, 3 i 6mL kolumienek SPE,       -umożliwiające podłączenie kolumienki SPE przez złącze Luera 
Należy podać
5
Rurka teflonowa minimum 1 szt.
średnica zewnętrzna 1/8cala, średnica wewnętrzna 1/16cala, grubość ścianki 0,030cala, długość 0,3m
Należy podać
6
Przystawka do suszenia pasująca do 24-pozycyjnego zestawu SPE
wymagane
TAK/NIE
7
Igły teflonowe minimum 100 szt.
łączące się z pokrywą komory za pomocą połączeń Luera
Należy podać
8
Zawory teflonowe minimum 25 szt.
łączące się z pokrywą komory za pomocą połączeń Luera
Należy podać
9
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)		

				

