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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 4

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-154/2017.

Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
1
2
3
4
1
1
Producent (Marka) …………………………………………… Model………………………………………………
Rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2017)   (Należy podać)
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
2
Oferowane urządzenie 
Czytnik mikropłytek z zintegrowaną wytrząsarką
TAK/NIE
3.1
Zakres pomiaru optycznego fotometru:
zakres minimalny od 0 do 6 Abs
od …… do……. Abs
Należy podać
3.2

rozdzielczość ≤ 0,001 Abs
………….. Abs
Należy podać
4
Zakres pomiarowy 
w przedziale spektralnym od 340 nm do 850 nm
TAK/NIE
5
Dysk z filtrami 
minimum 8-pozycyjny
……….. pozycyjny
Należy podać
6
Filtry standardowe zamontowane  w urządzeniu dla długości fal:
405, 450, 620  [nm]
TAK/NIE
7
Dokładność:
±1%  (0 - 3Abs) przy max. 405 nm
±2%  (3 - 4Abs) przy max. 405 nm
+/- …..% (0 - 3Abs) przy max. 405 nm
+/- ….% (3 - 4Abs) przy max. 405 nm
Należy podać
8
Liniowość
0 do 4 Abs, ± 2%
0 do 4 Abs, +/- ……%
Należy podać
90
Typ odczytywanych płytek
płytki 96-dołkowe
TAK/NIE
10
Odczyt absorbancji płytki 96-dołkowej
≤ 7 s
………… s
Należy podać
11
Źródło światła:
minimum lampa halogenowa
Lampa ………………………….
Należy podać
12
Wytrząsanie 
z krokowo programowanymi min. 3 prędkościami i amplitudami
TAK/NIE
13
Sterowanie pracą czytnika mikroprocesorowe
komunikacja z komputerem przez port USB
TAK/NIE
14.1
Oprogramowanie aplikacyjne umożliwiające analizę wyników:
monitorowanie komunikatów o błędach, odczycie płytki, raportowania opcji interpretacji, opcji duplikatów, lokalizacji kontroli, wykreślania krzywej i edycji
TAK/NIE
14.2

tworzenie/edycja protokołów, import/eksport danych
TAK/NIE
14.3

obliczenia w trybach: pojedynczego punktu, krzywa point to point, regresja wielomianowa, regresja liniowa i sigmoidalna, absorbancja cut-off, absorbancja % wielopunktowa
TAK/NIE
14.4

przechowywanie skumulowanych danych, wydruk wyników
TAK/NIE
14.5

system otwarty umożliwiający programowanie przez użytkownika, 
raportowanie
TAK/NIE
15
Zasilanie
230V 50Hz
TAK/NIE
16
Oznakowanie CE
wymagane
TAK/NIE
17
Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia
wymagane 
TAK/NIE


.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

