Mikołów, 13 kwietnia 2016 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 pipet automatycznych z końcówkami, 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 5 tygodni od daty podpisania umowy
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

L.p.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania

I

Informacje Ogólne:

1

Producent

Podać

2

Nazwa i typ pipet automatycznych

Podać

3

Rok produkcji

Nie wcześniej
niż 2015 r.

II

Parametry techniczne

1

Zestaw automatycznych, zmienno-pojemnościowych i w
pełni autoklawowalnych pipet laboratoryjnych z
wyrzutnikiem
(3 pipety o zakresach: 0,5-5 ml, 1-10 ml w tym jedna szt.
to pipeta ośmiokanałowa: 1-10 ul)

Tak, podać

2

W skład zestawu wchodzą:
- pipeta o poj. 0,5 – 5 ml
- pipeta o poj. 1 – 10 ml
- pipeta ośmiokanałowa poj. 1 – 10 ul
- końcówki do pipet:
5 ml, niesterylne, (54 tips/rack x 5 racks)
10 ml, niesterylne, (24 tips/rack x 5 racks)
250 ml, niesterylne, (96 tips/rack x 10 racks)

Tak, podać

3

Pipety muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z
normami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 13485, natomiast
końcówki do pipet muszą pasować do oferowanych pipet
automatycznych z certyfikatem CE/IVD .

Tak

Wartość oferowana

4

Rękojeść regulowana w zakresie 120° tak, by osoby
leworęczne pracowały bez zasłaniania wizjera nastawu
pipetowanej pojemności

III

Pozostałe

1
2

Gwarancja minimum 36 miesięcy
przez autoryzowany serwis (autoryzację dołączyć do
oferty)
Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
(dostawa wraz z pipetami)

Tak

Tak, podać
okres gwarancji
Tak

3

Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji

Tak

4

Oryginalne materiały producenta tj. broszury techniczne,
instrukcje

Tak, załączyć
do oferty

Odpowiedzi proszę składać w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego do dnia 21 kwietnia 2016
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

