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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-157/2017.
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
Kamera cyfrowa do mikroskopu Ilość: 1 szt.
Producent (marka) ……………………………………………………………………	(Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………… 	(Należy podać)
Rok produkcji 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany 
CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Kamera kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Nikon Eclipse E400 oraz Stereoskopem Olympus serii SZ 40
Tak/Nie
	

Kamera kompatybilna z oprogramowaniem MultiScan będącym w posiadaniu Zamawiającego
Tak/Nie
	

sensor
1/3” – 1/2" CMOS
………
(należy podać)
	

piksel
Parametr punktowany
min 1.3 x 1.3 um ( 0 pkt.)
> 1.33 x 1.33 um (1 pkt.)
…… x ……. um
(należy podać)
	

interfejs
Min USB 3.0 / 0.5GB/s
………
(należy podać)
	

wbudowany procesor graficzny 
Tak/Nie
	

kolor
Min 24 bity RGB; 
……… bity RGB
(należy podać)
Tak/Nie
	


możliwość pracy w trybie monochromatycznym;


dostępne rozdzielczości/szybkości min.:
2304x1728px / 25 kl/s
4608x3456px / 5 kl/s, 
Tak/Nie
	

ekspozycja
min. 1 ms - 1s
………..…
(należy podać)
	

obudowa
metalowa;
Tak/Nie
	

oprogramowanie sterujące
w polskiej wersji językowej   
Tak/Nie
	

rejestracja plików w formatach min.: 
JPG, BMP, TIFF, AVI;
Tak/Nie
	

funkcja jednoczesnego porównania na jednym ekranie podglądu próbki na żywo z obrazem zapisanym wcześniej; 
Tak/Nie
	

możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez zapisywania zdjęcia na twardym dysku
Tak/Nie
	

minimum 8 profili ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień;
Tak/Nie
	

Z-stacking, stitching, funkcja konstrukcji obrazu HDR (High Dynamic Range);
Tak/Nie
	

Pomiary min: 
długości, pola powierzchni wieloboków i okręgów, kąta, pomiary warstw, równoległości, prostopadłości;
Tak/Nie
	

tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności;  
Tak/Nie
	

nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z możliwością ich edycji;
Tak/Nie
	

możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu; 
Tak/Nie
	

tworzenie raportów z prowadzonych pomiarów oraz ich zapisywania w formatach 
Min.: .xls lub .csv 
………..…
(należy podać)
WYPOSAŻENIE

Łącznik optyczny z regulacją ostrości do połączenia kamery z mikroskopem Nikon Eclipse E400
1 szt.
Tak/Nie
	

Łącznik optyczny z regulacją ostrości do połączenia kamery z mikroskopem Olympus SZ40
1 szt.
Tak/Nie
INNE

Aktualizacja oprogramowania MultiScan do wersji 18.06 (wraz z wykonaniem dedykowanego makra pomiarowego)
Tak/Nie
	

Szkolenie/Instruktaż
W dniu dostawy, dla personelu z zakresu poprawności oraz bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji
Tak/Nie
	

Montaż i instalacja
W cenie oferty, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
Tak/Nie
	

Dokumentacja
Instrukcja w jęz. Polskim dostarczona przy dostawie
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE
Wymagane
Tak/Nie


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

