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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-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
Zautomatyzowany system do obrazowania komórek 1 szt.

Producent (marka) …………..………………………………………… (Należy podać)
model  …………………………………………………..………………(Należy podać)
rok produkcji nie wcześniej niż 2015
Parametr punktowany: Rok produkcji – 2015 - 0 punktów, Rok produkcji – 2016 – 1 punktów, Rok produkcji – 2017 – 2 punkty: ………………………….
Należy podać 
(Wypełnia Wykonawca)
	

Oferowany produkt może być fabrycznie nowy lub powystawowy 
Tak
(Tak/Nie)
	

Zautomatyzowany system do obrazowania komórek
fabrycznie nowy lub powystawowy
Parametr punktowany
Fabrycznie nowy 1 punkt
Powystawowy 0 punktów

………………………….
Należy podać

	

Cechy ogólne urządzenia
w pełni zautomatyzowany stolik działający w osi x-y-z oraz wielokanałową fluorescencję, obrazy komórek oraz filmy można wykonywać automatycznie we wszystkich studzienkach płytek wielostudzienkowych (płytki 24, 96 i  384 studzienkowe)
Umożliwienie użytkownikom uzyskania wyników ilościowych konfluencji komórek o małej wariancji a także krzywej wzrostu z wykorzystaniem analizy obrazu w oparciu o jasne pole.
(Tak/Nie)
	

Cechy charakterystyczne
	Kompatybilny z inkubatorami CO2

W pełni zautomatyzowany w osi X-Y-Z
3 kanały fluorescencji oraz światło białe
Źródło światła : niebieskie, zielone, LED UV z regulowaną intensywnością
Wymienna optyka (4x, 10x, 20x) 
Zoom cyfrowy
Kamera monochromatyczna o wysokiej czułości CCD 1.936 x1.456 pikseli (2.8 M) / 53 FPS / 14 bit
Kompatybilny z różnymi płytkami i naczyniami hodowlanymi
Zarządzanie danymi z panelu komputera 
(Tak/Nie)
	

Główne analizy
	Wound healing ( zabliźnianie)

Ekspresja fluorescencji
Monitorowanie wzrostu komórek
Apoptoza i cytotoksyczność
3D-hodowle sferoidalne
Proliferacja komórek
Różnicowanie neuronów
Monitorowanie komórek macierzystych
Angiogeneza
Monitorowanie sferoidów
(Tak/Nie)
	

Główne funkcje 
	Przechwytywanie obrazu

Nagrywanie poklatkowe ze wszystkich studzienek (24, 96 , max. 384 studzienek na płytkę)
Zautomatyzowane wykonywanie obrazów
Łączenie wielu obrazów w jeden („stitching”)
Edycja obrazu i wideo
3 kanały fluorescencyjne (GFP, RFP, DAPI) wzbudzane diodami LED
Praca z płytkami wielodołkowymi (do 384)
Monitorowanie wielopozycyjne
(Tak/Nie)
	

Zasilanie 
230V, 50 Hz
Tak/Nie

WIZUALIZACJA WYNIKÓW I OBSŁUGA URZĄDZENIA 



Komputer wraz z systemem operacyjnym, dedykowany do współpracy z oferowanym zautomatyzowanym systemem do obrazowania komórek. Zintegrowany z monitorem 23” (typu ALL-in-One) z ekranem dotykowym 1 szt.
Producent: ……………………………….., Model: …………………………………. (Należy podać)

(Tak/Nie)
	

Deklaracja zgodności WE oraz oznaczenie znakiem CE
Wymagane
(Tak/Nie)

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

