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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 6

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-118/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4
Spektrofotometr FT-IR kpl. 1 

Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….……… model………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2017)                                                                     (Należy podać)                                                                                                              
	

Zakres pracy
co najmniej od 7800cm-1 do 350cm-1
od ........cm-1 do ……cm-1
Należy podać
	

Stosunek sygnału do szumów
nie gorszy niż S/N= 30000:1 (w warunkach standardowych: przy rozdzielczości 4 cm-1 oraz czasie pomiaru 1 minuta)
 S/N =............ : .....
Należy podać
	

Rozdzielczość
≤ 0.8 cm-1 
..................cm-1
Należy podać
	


ustawiana w zakresie nie mniejszy niż od 0,8 do 16 cm-1
od ........cm-1 do ……cm-1
Należy podać
	

Wzorzec długości fali
polistyrenowy: wbudowany lub dostarczony razem z aparatem umieszczany w komorze pomiarowej
..................
Należy podać
	

Uchwyt na akcesoria
2 x 3 cale ( pomiary metodą transmisyjną)
..................
Tak/Nie
	

Oprogramowanie 
umożliwiające minimum:
-sterowanie przyrządem,
-walidację, 
-zbieranie i opracowywanie danych 
..................
Tak/Nie
	


o funkcjonalnościach minimum:
-wbudowane procedury Kubelka-Munk,
-wbudowane procedury Kramers-Kronig, 
-korekcję widm ATR, 
-całkowanie,
z-miana absorbancji na transmitancję i odwrotnie, -pooszukiwanie widma
..................
Tak/Nie
	

Baza widm
minimum  2000 związków

.................związków
Należy podać
	

Przystawka do pomiarów odbiciowych ATR
kompletna przystawka do pomiarów metodą Attenuated Total Reflectance 
..................
Tak/Nie
	


wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy
..................
Tak/Nie
	


wbudowana klamra dociskowa zapewniająca stały docisk próbki do kryształu
..................
Tak/Nie
	


wyposażona w zabezpieczenie przed fizycznym uszkodzeniem kryształu 
..................
Tak/Nie
	

Komunikacja z komputerem
Komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze minimum USB  minimum 2.0
..................
Tak/Nie
	

Przystawka do pomiarów dyfuzyjnych DRS
kompletna przystawka do pomiaru próbek metodą Diffuse Reflectance Spectroscopy
..................
Tak/Nie
	

Komputerowa stacja sterująca
Producent (marka) ……………………………………………………………..……………
model…………………………………………………………………
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2017)
                                                                     (Należy podać)                                                                                                              
	


Dedykowana do spektrometru 
..................
Tak/Nie
	


Komputer klasy PC
..................
Tak/Nie
	




	


Pamięć RAM minimum 4 GB

................. GB
Należy podać
	


Dysk twardy minimum 500 GB 

..................GB
Należy podać
	


mysz , klawiatura
..................
Tak/Nie
	

Monitor
Producent (marka) ……………………………………………………………..……………
model…………………………………………………………………
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2017)
                                                                     (Należy podać)                                                                                                              
	


minimum 22 cale

……………..cale
(Należy podać) 
	

Zasilanie 
230V/50 Hz
..................
Tak/Nie
	

Instrukcja obsługi –przy dostawie urządzenia
wymagane
..................
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE
Wymagane
..................
Tak/Nie


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

