Numerr sprawy: AEZ/S-……/2015


2


Załącznik nr 2.1
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/15146

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa spektrofotometru UV/VIS – 1 szt.;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:


Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Spektrofotometr 
jednowiązkowy 
……………….
Tak/Nie
	

Funkcja zapisu metod i wyników 
na zewnętrznej pamięci USB 
……………….
Tak/Nie
	

Źródło światła
lampa ksenonowa 
……………….
Tak/Nie
	

Zakres pomiaru
minimum 198 do 1000 nm
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość
nie gorsza niż 1 nm
..........................
Należy podać
	

Powtarzalność dł. fali
nie gorsza niż ± 0,5 nm
..........................
Należy podać
	

Dokładność dł. fali
nie gorsza niż ± 2 nm
..........................
Należy podać
	

Szerokość wiązki
maksymalnie 5 nm
..........................
Należy podać
	

Zakres transmitancji
minimum 0 do 199,9 %
..........................
Należy podać
	

Zakres absorbancji
minimum -0.300 do 2.500A
..........................
Należy podać
	

Dokładność fotometryczna
±1%T, ±0.01A przy absorbancji = 1.000 
..........................
Należy podać
	

Tryby pracy
Min.:
- absorbancja, 
- % transmitancji, 
- stężenie,
- krzywa kalibracyjna, 
- kinetyka, 
- skanowanie widma.
..........................
Należy podać
	

Drukarka
zintegrowana 
……………….
Tak/Nie
	

Pamięć 
minimum 200 metod
..........................
Należy podać
	

Wyjścia
USB, analogowe, szeregowy port RS 232 
……………….
Tak/Nie
	

Wymiary 
szerokość nie większa niż 30 cm, głębokość nie większa niż 40 cm
..........................
Należy podać
	

Wymagane zasilanie:
230 V/50 Hz
……………….
Tak/Nie
	

Wyposażenie

Kuwety jednorazowe – 100 szt.
……………….
Tak/Nie


Kuweta kwarcowe 114-QS, 10 mm, szkło kwarcowe – 1 szt.
……………….
Tak/Nie


Kuweta kwarcowa 12,5x45 mm, 3500 uL, dł. drogi optycznej 10
mm z korkiem – 1 szt.
……………….
Tak/Nie

Oznakowanie CE
wymagane
……………….
Tak/Nie

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

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)




