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                                                                                                                          AEZ/S-094/2013  
Załącznik nr 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-094/2013, oferujemy dostawę aparatu do elektrotransferu  spełniającą poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1.
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 r.)                                             (Należy podać)
2.1

System do elektrotransferu w technologii półsuchej zawierający:
Komora elektroforetyczna; szt.1
TAK/NIE
2.2

Zasilacz zintegrowany, wewnętrzny; szt.1
TAK/NIE
2.3

Niezależne tace do elektrotransferu żeli szt.2 
TAK/NIE
3
Możliwość zastosowania żeli
Min. 4 żele mini  (7,0cm x 8,5cm ) lub 



 2 żele midi o wymiarach 13,5cm  x 8,5cm 
(Należy podać)
4.
Zestaw elektrod płytowych
Tytanowa pokryta platyną (anoda) oraz elektroda ze stali nierdzewnej (katoda)

TAK/NIE
5
Wyświetlacz cyfrowy
Minimum 128 x 64 pikseli
(Należy podać)
6.1



Pamięć wewnętrzna
Możliwość zapisania minimum 25 metod programowanych przez użytkownika
TAK/NIE
6.2

Wpisane, przez producenta w pamięci, gotowe metody w tym m.in. 
dla białek o zróżnicowanej masie, dużej  masie oraz niskiej masie, dla żeli o grubości 1.5 mm czy pojedynczego mini żelu.

TAK/NIE
7
System dedykowany do pracy z gotowymi zestawami bibuł filtracyjnych dostępnych w ofercie producenta ale również pozwalający na wykorzystanie materiałów zużywalnych przygotowywanych przez użytkownika

wymagane
TAK/NIE
8
Aparat musi umożliwiać transfer białek w zakresie mas 5-150 kDa w czasie do 3 minut dla pojedynczego żelu w formacie mini oraz do 7 minut dla do 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi

wymagane
TAK/NIE
9
Aparat musi umożliwiać transfer białek w zakresie mas 25 do ponad 300 kDa w czasie do 10 minut dla do 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi

wymagane
TAK/NIE
10.1
Parametry pracy minimalne
0-26VAC z regulacją co 1V
(Należy podać)
10.2

0-2.6A DC z regulacją co 0.1A dla każdej kasety
(Należy podać)
11
Komunikacja z komputerem
Minimum port USB
(Należy podać)
12
Możliwość pracy w chłodni w temp. 15 - 31C i przy wilgotności 0-95%

wymagane
TAK/NIE
13
Funkcja alarmu z minimum następujących parametrów
braku zasilania
braku obciążenia
braku załadowanej kasety
końcu protokołu

(Należy podać)
14
Zasilanie
230V 50Hz
TAK/NIE
15
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności 
wymagany
TAK/NIE
16
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu
 wymagany
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)				

















