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Załącznik nr 2.4
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/14195

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety:
Pakiet 4 – Dostawa zestawu do wizualizacji obrazu mikroskopowego – 1 szt.; 
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie – zestaw do wizualizacji obrazu mikroskopowego do posiadanego przez zamawiającego mikroskopu Primo Star firmy Zeiss
Kamera mikroskopowa
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Sensor 
Minimum 5.0 Mpix CMOS
……………….
Należy podać

Rozdzielczość podstawowa
Minimum 2560 x 1920 
……………….
Należy podać

Rozmiar piksela
Nie większy niż 2,2 um x 2,2 um
……………….
Należy podać

Rozmiar przetwornika CCD
Min. 1 / 2.5 "
……………….
Należy podać

Czułość widmowa
 Min zakres 400 nm -700 nm
……………….
Należy podać


filtr podczerwieni
……………….
Tak/Nie

Czytnik kart
Minimum SD, SDHC
……………….
Należy podać

Opcja obrazu  na żywo
Obraz nie gorszy niż Max. 13 fps przy 800 x 600 pikseli
……………….
Należy podać

Odczyt trybu progresywny
wymagany
……………….
Tak/Nie

Digitalizacja
Nie gorsza niż 3 x 8 bitów / piksel
……………….
Należy podać

Interfejsy
Minimum:
1x gniazdo kart SD; 
1x mini USB 2.0; 
1x AV (S-Video); 
1x DVI (HDMI);
1x Ethernet RJ45 100Mbit
……………….
Należy podać

Interfejs optyczny
Złącze typu C
……………….
Należy podać

Kontrola stanu za pomocą  LED
Minimum:
- włącz i gotowe do wychwytywania 
- nagrywanie; 
- nie gotowy 
- błąd 
……………….
Należy podać rodzaj sygnału

Bezpośredni zapis zdjęć na karcie pamięci bez konieczności pracy z komputerem
CD lub SDHC
……………….
Tak/Nie

Eksport do formatów
Min. JPG, TIFF
……………….
Należy podać

Zasilanie
Poprzez USB  oraz zasilacz zewnętrzny
……………….
Tak/Nie


230V 50Hz
……………….
Tak/Nie

Oprogramowanie kamery 
(dostarczone razem z urządzeniem)
Posiadające minimum funkcję:

- podgląd obrazu w trybie „na żywo” na ekranie komputera
- sterowanie parametrami ekspozycji z komputera
- zapis wyświetlanego obrazu
- standardowe operacje dla poprawy jakości obrazu
- widok porównania
- możliwość robienia prostych pomiarów, dodawanie opisów
- komplet sterowników
……………….
Tak/Nie


Oprogramowanie sterujące zgodne z Windows
……………….
Tak/Nie

Akcesoria 
Kabel USB 2.0
……………….
Tak/Nie


Adapter optyczny do przyłączenia kamery do mikroskopu Primo Star firmy Zeiss – 0,5x
……………….
Tak/Nie


Kabel HDMI do DVI- D, min. 3m
……………….
Należy podać


Karta pamięci SDHC, min. 4 GB
……………….
Należy podać


Adapter do kart pamięci SD/MM (USB 2.0)
……………….
Tak/Nie


Pilot na podczerwień kompatybilny z urządzeniem zapewniający pełne zdalne sterowanie
……………….
Tak/Nie


Zasilacz zewnętrzny
……………….
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)

