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Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/15305

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa zestawu do elektroforezy – 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)

Aparat do elektroforezy pionowej białek, umożliwiający:
wylanie min. 4 żeli jednocześnie o wymiarach 8,3 x 7,3 mm 
..................
Tak/Nie


elektroforezę na żelach gotowych
..................
Tak/Nie


z możliwością rozdziału białek w max. 15 min. (dla 300V)
..................
Należy podać

Komora aparatu
odlew plastikowy bez elementów klejonych
..................
Tak/Nie

Wkłady
do umieszczania żeli w komorze – liczba szt. spójna z pkt. 1
..................
Tak/Nie


do wylewania żeli  – liczba szt. Spójna z 
pkt. 1
..................
Tak/Nie

Zestaw zawiera 
statyw z uszczelkami, ilość 2 szt.
..................
Tak/Nie


klamry do przytrzymania 2 szyb
..................
Tak/Nie


grzebień 10 zębowy, o grubości 0.75 mm, ilość 10 szt. 
..................
Tak/Nie


płytki szklane o wymiarach 10,1 x 7,3 cm, 
ilość 15 szt.
..................
Tak/Nie


płytki szklane z przekładkami, o grubości  0.75 mm, o wymiarach 10,1 x 8,2 cm, 
ilość 5 szt.
..................
Tak/Nie

Parametry zasilacza
napięcie w min. zakresie 10 - 300 V
..................
Należy podać


ustawianie napięcia z dokładnością co 1V
..................
Tak/Nie


dedykowany do niniejszego urządzenia
..................
Tak/Nie


moc co najmniej 75 W
..................
Należy podać

Funkcjonalność
możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu
..................
Tak/Nie


możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w min.  zakresie od 1 do 999 min. 
..................
Tak/Nie


opcję wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu
..................
Tak/Nie


wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy
.....................
Należy podać


możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia
.....................
Tak/Nie


wyświetlacz cyfrowy (wskazujący wartości ustawień wprowadzonych przez użytkownika)
.....................
Tak/Nie
14.
Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu 
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)

