
 

 

Mikołów, 11 stycznia 2016 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej na zakup komory z przepływem laminarnym, wraz wyposażeniem, 

dostawą i montażem, w ramach realizacji projektu FlorNatur Silesia etap I. Ochrona ex situ 

wybranych gatunków muraw kserotermicznych wymienionych w Czerwonej Liście Roślin 

Województwa Śląskiego, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia 

Termin dostawy: maksymalnie 7 tygodni od daty podpisania umowy 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 komora do pracy czystej I klasy bezpieczeństwa lub wyższej 

 szerokości przestrzeni roboczej 110 cm lub większa 

 2 gniazda elektryczne (standard) 

 zawór gazu propan-butan 

 panel zamykający przestrzeń roboczą wyposażony w lampę UV z licznikiem pracy 

 poziomowana podstawa do pracy siedzącej 

 zasilanie jednofazowe: 220/230 V, 50 Hz 

 przepływ powietrza: pionowy, laminarny  

 filtr wstępny o sprawności minimum 85% dla cząstek 0,5 µm 

 filtr HEPA o sprawności minimum 99% dla cząstek 0,3 µm 

 automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu 
filtrów 

 wskaźnik prawidłowej prędkości nawiewu powietrza  

 mikroprocesorowy system kontrolny z wyświetlaczem cyfrowym                                      

 blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV 

 redukcja prędkości przepływu laminarnego powietrza 

 alarm wizualny i dźwiękowy wzrostu i spadku przepływu powietrza 

 poziom głośności pracy  < 55  dB(A) 

 komora wykonana bez spoin, U-kształtna, bez ostrych naroży, ściany wewnętrzne 
gładkie, nie dające refleksów świetlnych 

 blat roboczy ze stali nierdzewnej, podnoszony, nie dzielony i wyjmowany 

 okno - szyba ze szkła hartowanego, podnoszona i utrzymywana za pomocą teleskopów 
gazowych 

 palnik gazowy sterowany nożnie, bądź za pomocą czujnika ruchu na podczerwień 



 

 

 krzesło laboratoryjne z materiału nienasiąkliwego i odpornego na działanie lampy UV, 
obrotowe, do pracy z komorą 

 gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu na usługi serwisowe i minimum 12 
miesięcy na części zamienne 

 certyfikaty: deklaracja zgodności CE; certyfikat ISO 9001/9002 
 
 
Odpowiedzi proszę składać w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego do dnia 19 styczna 2015 r. 

do godz. 12:00 lub drogą elektroniczną na adres k.galej@sibg.org.pl (w postaci załącznika w formacie 

pdf.) 

 

 

 
 

Z poważaniem, 

Katarzyna Galej-Ciwiś 
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