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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-188/2017.
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
Mikroskop odwrócony fluorescencyjny sz.1

Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….………
model………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji 2017 
(Wypełnia Wykonawca)
	

Głowica
	trinokularowa, 

obracana 360°, 
nachylona pod kątem  min. 30-45°, regulacja rozstawu źrenic, co najmniej 55 mm-75 mm

..................
Tak/Nie

Okulary
10x 
..................
Tak/Nie


możliwość rozbudowy o okulary min 15x
Tak/Nie

Rewolwer
pięciogniazdowy
Tak/Nie

3 obiektywy o minimalnych parametrach: 
	10x (N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm, Ph1) lub 10x (N.A.0.25, W.D 16.0mm, Ph1)

20x (N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9 mm, Ph1)
40x (N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8 mm, Ph2, korekcja na szkiełko nakrywkowe/grubość dna szalki: 0-2mm)
..................
Należy podać

Stolik
	mechaniczny,

zakres ruchu zapewniający pełne możliwości obserwacji płytki wielodołkowej, minimum 126x78mm
uchwyty do płytek wielodołkowych, klasycznych preparatów, szalek o śr. 30mm, 
możliwość obserwacji komórek w innych naczyniach min: butelki hodowlane
Tak/Nie

Fokus: 
	śruba makro: min. 37 mm na obrót

 śruba mikro: nie więcej niż 0,2mm na obrót
Tak/Nie

Źródło światła
LED (3 W/6 V)
Tak/Nie

Filtry: 

	FITC, 
	TRITC, 
	DAPI, 
	pozycja dla światła przechodzącego

Tak/Nie

Kondensor
o roboczej min. 75 mm, N.A. 0.3
Tak/Nie

Zasilacz: wbudowany 
230V/50 Hz
Tak/Nie

Kontrast fazowy, 

możliwość rozbudowy o kontrast Hoffmana lub odpowiednik

Tak/Nie

Waga: 
max. 13.5 kg
..................
Należy podać

Kamera
Producent (marka)……………………………………………………...
model………………………………………………
rok produkcji 2017 
(Wypełnia Wykonawca)

Monochromatyczna do fluorescencji
wymagane
Tak/Nie

Rozdzielczość
min 1920x1200 pixeli
.......... x ......... pixeli
Należy podać

Rozmiar pixela:
min. 5.86x5.86 um
........... x ........ um
Należy podać

Czas ekspozycji
26 us - 120 s  min. w zakresie 26,17μs – 10s
A/D konwersja 12 bit (4096 poziomów szarości)
zakres …… μs - ……… s
A/D konwersja 12 bit (4096 poziomów szarości)
Należy podać

Zakres dynamiki
73.3 dB ± 5 % lub 5000 : 1
..................
Należy podać

Matryca
1/1.2” lub 11,25 x 7,03 mm 
..................
Należy podać

Jednostka sterująca
Producent (marka) ……………………………………………………………..
model…………………………………………………
rok produkcji 2017) 
(Wypełnia Wykonawca)

Spełniająca minimalne wymagania do obsługi dla kamery.
wymagane
Tak/Nie

Zainstalowane oprogramowanie dedykowane do kamery
wymagane
Tak/Nie

Wyposażenie:
	

Panele frontowe dedykowane do posiadanej przez zamawiającego komory X-vivo, Biospherix
1Panel frontowy dopasowany do proponowanego mikroskopu, z otworem na okulary na odpowiedniej wysokości, szczelnie zespolonym z okularami, z dwoma rękawami, z wymiennymi rękawicami z możliwością szybkiej zmiany. Panel o wymiarach 78,5 x 93 cm
2. Panel frontowy do komory do manipulacji komórkami, z dwoma rękawami, z wymiennymi rękawicami z możliwością szybkiej zmiany. Panel o wymiarach 117 x 93 cm 
Należy podać

Inne wymagania 
	

Oznaczenie CE
Wymagane 
Tak/Nie

Instrukcja w j polskim 
Wymagana przy dostawie
Tak/Nie


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

