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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-139/2017.
Poz. 1 - Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane (Wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
Termomikser z wymiennymi blokami grzejnymi 1szt.

Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)

Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2017 r.


Cechy termomiksera
Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml.
Tak/ Nie
	


Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Tak/ Nie
	


Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C
Należy podać
od …..oC do ……..oC
	


Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C
Należy podać
od ……oC 
	


Zakres szybkości mieszania minimum 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych)
Tak/ Nie
	


Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C
Tak/ Nie
	


Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min
Należy podać
 ……oC/min.
	


Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia
Należy podać
……oC/min
	


Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99 godz. 30 min. oraz możliwość pracy ciągłej
Należy podać
od …. sek. do ……. godz.
	


Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania
Należy podać
 …… programów
	


Co najmniej 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów
Tak/ Nie
	


Orbita mieszania minimum 3 mm
Należy podać
 …… mm
	


Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 21 x 31 x 14 cm 
Szer. ...............cm
Gł. …………cm
Wys. ………..cm
Należy podać
	


Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych
Należy podać
z ……różnych bloków wymiennych
	


Szybka wymiana bloku bez potrzeby użycia narzędzi
Tak/ Nie
	


Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów
Tak/ Nie
	


Możliwość mieszania z przerwami
Tak/ Nie
	


Oddzielny przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia
Tak/ Nie
	


Zużycie energii max. 200W
Należy podać
………W
	


Port USB
Tak/ Nie
	


Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. 
Tak/ Nie
	


W zestawie bloki grzejne 
Tak/ Nie
	


Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Tak/ Nie
	

Bloki grzejne kompatybilne z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC firmy Eppendorf
Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min oraz z  możliwością pracy z pokrywą antykondensacyjną. 
Tak/ Nie
	


Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 8 probówek 5,0ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 1000 obr./min . 
Tak/ Nie
	


Wymienny blok grzejny do płytek MTP oraz głębokodołkowych o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 3000 obr./min oraz z  możliwością pracy z pokrywą antykondensacyjną. 
Tak/ Nie
	


Wymienny blok grzejny do płytek 96-dołkowych do PCR o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min oraz z  możliwością pracy z pokrywą antykondensacyjną
Tak/ Nie
	

Pokrywa bloku grzejnego kompatybilna z urządzniami: Termomixer C,  Thermomixer: F0,5, F1,5, F2,0, FP, oraz ThermostatC firmy Eppendorf
Ogrzewana pokrywa bloku grzejnego
Tak/ Nie
	


zapobiega powstawaniu skroplin na wewnętrznych ściankach lub pokrywce probówki i zapewnia homogenny rozkład temperatury wewnątrz bloku
Tak/ Nie
	


Jest kompatybilna z blokami grzejnymi 0,5ml, 1,5ml, 2,0ml, plates, PCR 96 i PCR 384
Tak/ Nie
	


dioda LED sygnalizująca ogrzewanie.
Tak/ Nie
	


Pokrywa jest automatycznie rozpoznawana przez urządzenie grzejne
Tak/ Nie
	


Zużycie energii max 120W
Należy podać
……. W







Poz. 2 - Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane (Wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
Termomikser z wymiennymi blokami grzejnymi 1szt.

Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)

Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2017 r.

1
Cechy termomiksera
Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml.
Tak/ Nie
2

Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Tak/ Nie
3

Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C
Należy podać
od …..oC do ……..oC
4

Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C
Należy podać
od ……oC 
5

Zakres szybkości mieszania minimum 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych)
Tak/ Nie
6

Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C
Tak/ Nie
7

Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min
Należy podać
 ……oC/min.
8

Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia
Należy podać
……oC/min
9

Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99 godz. 30 min. oraz możliwość pracy ciągłej
Należy podać
od …. sek. do ……. godz.
10

Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania
Należy podać
 …… programów
11

Co najmniej 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów
Tak/ Nie
12

Orbita mieszania minimum 3 mm
Należy podać
 …… mm
13

Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 21 x 31 x 14 cm 
Szer. ........ cm
Gł. ………cm
Wys. ……..cm
Należy podać
14

Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych
Należy podać
z ……różnych bloków wymiennych
15

Szybka wymiana bloku bez potrzeby użycia narzędzi
Tak/ Nie
16

Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów
Tak/ Nie
17

Możliwość mieszania z przerwami
Tak/ Nie
18

Oddzielny przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia
Tak/ Nie
19

Zużycie energii max. 200W
Należy podać
………W
20

Port USB
Tak/ Nie
21

Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. 
Tak/ Nie
22

W zestawie bloki grzejne 
Tak/ Nie
23

Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Tak/ Nie
24
Bloki grzejne kompatybilne z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC firmy Eppendorf
Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min oraz z możliwością pracy z pokrywą antykondensacyjną. 
Tak/ Nie
25

Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 8 probówek stożkowych 15,0 ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 1000 obr./min . 
Tak/ Nie
26

Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 4 probówki stożkowe 50,0 ml o maksymalnej temp. Pracy nie mniejszej niż 100oC przy nie mniej niż 1000 obr./min.
Tak/ Nie
27

Wymienny blok grzejny do płytek MTP oraz głębokodołkowych o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 3000 obr./min z pokrywą antykondensacyjną. 
Tak/ Nie


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

