Medicofarma S.A.
NIP: 527-232-45-41
REGON: 012250271
KRS: 0000284694

Za

cznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 16.10.2017

..........................................

.......................

(nazwa i adres oferenta)

(miejscowo

i data)

Tel:.:...........................;Fax: ..........................
Regon ……………………..NIP: ………………

FORMULARZ

OFERTOWY
Medicofarma S.A.
(Zamawiaj cy)

W zwi zku z zapytaniem ofertowym nr 1 opublikowanym w dniu 16.10.2017 na dostaw :
Cz

a,

Cz

b,

Cz

c,

Cz

d.

Ja ni ej podpisany

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
imi /imiona i nazwisko/nazwiska uprawomocnionego przedstawiciela osoby
dzia aj c w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

Sk adam niniejsz ofert na dostaw przedmiotu zamówienia w zakresie

………………………………...
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Oferuj

ca kowity koszt realizacji cz

ci a zamówienia za cen :

netto ............................................ z ,
.=.................................. z ,
brutto.............................................. z ,
.................................................

Oferuj

ca kowity koszt realizacji cz

brutto.............................................. z ,
.................................................

ca kowity koszt realizacji cz

brutto.............................................. z ,
.................................................

ca kowity koszt realizacji cz

+podatek VAT .......%
s ownie z otych

ci c zamówienia za cen :

netto ............................................ z ,
.=.................................. z ,

Oferuj

s ownie z otych

ci b zamówienia za cen :

netto ............................................ z ,
.=.................................. z ,

Oferuj

+podatek VAT .......%

+podatek VAT .......%
s ownie z otych

ci d zamówienia za cen :

netto ............................................ z ,
.=.................................. z ,
brutto.............................................. z ,
.................................................

+podatek VAT .......%
s ownie z otych

1. Zapozna em si z tre ci zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuj w pe ni
i bez zastrze
postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
3. Posiadam wiedz i do wiadczenie w zakresie obj tym zamówieniem,
4. Dysponuj
zamówienia,
5. Znajduj si
zamówienia.

odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie niniejszego
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6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowi zuj si do podpisania umowy na warunkach
oraz w miejscu i terminie okre lonym przez Zamawiaj cego.
7.
wiadczam, e zaoferowany przedmiot zamówienia, którego oferta dotyczy spe nia
wymagania okre lone przez zamawiaj cego i jest kompletny oraz, e b dzie po zainstalowaniu
gotowy do podj cia dzia alno ci bez adnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza
materia ami eksploatacyjnymi). Przedmiot zamówienia, którego oferta dotyczy pochodzi z
bie cej produkcji:
Cz

a - rok produkcji …………….

Cz

b - rok produkcji …………….

Cz

c - rok produkcji …………….

Cz

d - rok produkcji …………….

8. Przedmiot zamówienia, którego oferta dotyczy dostarcz w terminie:
Cz

a ............ miesi cy

Cz

b............ miesi cy

Cz

c............ miesi cy

Cz

d............ miesi cy

od daty podpisania umowy

9. Udzielam gwarancji na okres:

10.

Cz

a ............ miesi cy, z gwarancj dost pu do cz

ci zamiennych w okresie ……. lat;

Cz

b ............ miesi cy, z gwarancj dost pu do cz

ci zamiennych w okresie ……. lat;

Cz

c ............ miesi cy, z gwarancj dost pu do cz

ci zamiennych w okresie ……. lat;

Cz

d ............ miesi cy, z gwarancj dost pu do cz

ci zamiennych w okresie ……. lat.

wiadczam/y, e serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu

zamówienia wykonywa b dzie:
....................................................................................................................................
.................. osob upowa nion do przyj cia zg oszenia jest
.............................................................
tel / fax:
.....................................................................,
zachowuj c oferowany czas usuni cia usterki/awarii zg oszonej telefonicznie, faksem lub
poczt elektroniczn liczony od chwili zg oszenia do chwili oddania do u ytku bez wzgl du na
rodzaj uszkodzenia tj. ............ dni przy czasie reakcji ................. godzin od zg oszenia i
czasie przybycia serwisanta do Zamawiaj cego nie pó niej ni ........ dni.

11.
wiadczam, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany w
zapytaniu ofertowym, tj. na okres 90 dni licz c od daty up ywu terminu sk adania ofert.
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12. Integraln cz

oferty stanowi nast puj ce dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
13. Ocena przedstawionej oferty:
wiadczam, e w kolumnie nr 6 ka dej z poni szych tabel znajduje si potwierdzone
spe nienie wymaga okre lonych w Zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 16.10.2017 na:
Cz

a,

Cz

b,

Cz

c,

Cz

d,

z odniesieniem do punktu oferty.Tabela 1 Zestawienie parametrów do oceny
Cz

a

NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1
1

2

MINIMALNE
WYMAGANIA
3

WARTO CI PO

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

4

nia wodna/
Pojemno
nia wodna z
-------------------min 27 L
wytrz sark - 2
szt.
Maksymalne wymiary
zewn trzne
urz dzenia
-------------------820 mm x 520 mm x
300 mm
Dodatkowy termostat
zabezpieczaj cy przed
Zakres temperatury:
przegrzaniem w razie awarii
T OT. +5 C do 99,9 C
ównego systemu kontroli
temperatury
M liwo regulacji
pr dko ci
-------------------wytrz sania, czasu
pracy

5

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA
6

3 pkt

4
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Stabilno
temperatury
± 0,1 °C
Obudowa, zbiornik i
kosz z
wysokogatunkowej
stali nierdzewnej
Wbudowany zawór
spustowy do
odprowadzania wody
Pokrywa ze stali
nierdzewnej
Platforma / Kosz z
uniwersalnym
systemem
zamocowa
umo liwiaj cy
umieszczenie ró nych
wielko ci kolb/zlewek
bez konieczno ci
wymiany platformy
Gwarancja
24 miesi ce

Stabilno
± 0,05 °C

1 pkt

--------------------

---------------------------------------

--------------------

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

3 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 6 pkt
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NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1

2

2

Phmetr z
kompensacj
temperatury

MINIMALNE
WYMAGANIA

WARTO CI
PO DANE

3

4

Zakres pomiaru pH
od 0,00 do +14,00
Dok adno pH
±0,01 pH
Zakres kompensacji
temperatury
od 0°C do +100°C
Dok adno temperatury
± 1°C lub lepiej
Mo liwo 3 punktów
kalibracji
Elektroda do pomiaru pH
pod
mikrobiologicznych
Diagnostyka elektrody,
kontrola dryftu
Gwarancja
24 miesi ce

NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1

2

3

Nefelometr

MINIMALNE
WYMAGANIA
3
Zakres pomiarowy:
0,3 –15,0 jednostek
McFarlanda (McF)
Rozdzielczo :
0,0 McF - 0,0 ±0,1 lub
lepiej
6,0 McF – 6,0 ± 0,2 lub
lepiej
Dok adno :
± 3%
Mo liwo kalibracji dla
trzech punktów
pomiarowych, zestaw do
kalibracji

PUNKTY
DODATKOWE
5

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA
6

1 pkt
Zakres pomiaru pH
-2,00 do +20,00
Dok adno pH
±0,002 pH

2 pkt

--------------------

5 punktów kalibracji

1 pkt za ka dy
nast pny punkt
kalibracji, nie wi cej
ni 3pkt

-------------------Wej cie dla oddzielnej
elektrody referencyjnej

2 pkt

Gwarancja d
miesi ce

5 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 10 pkt

sza ni 24

WARTO CI PO

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

4
Zakres pomiarowy:
0,0 –15,0 jednostek
McFarlanda

5

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA
6

1 pkt

--------------------

-------------------wi cej ni trzy punkty
kalibracji

1 pkt za ka dy punkt
kalibracji, nie wi cej
ni 2 pkt

6

Medicofarma S.A.
NIP: 527-232-45-41
REGON: 012250271
KRS: 0000284694

Wielko próbki
min 2 ml
--------------------

Gwarancja
24 miesi ce

NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1

2

4

Zmywarka

MINIMALNE
WYMAGANIA

-------------------Mo liwo wymiany danych
poprzez port USB.
1 pkt
Interfejsy komunikacyjne
USB
5 pkt za ka de
Gwarancja d sza ni 24
dodatkowe 12
miesi ce
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 10 pkt

WARTO CI PO

3

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

4

5

Zmywarka wolnostoj ca,
-------------------zasilana wod
demineralizowan
Pompa do detergentu,
-------------------pompa dozuj ca do
neutralizatora p ynnego
Fabryczne programy mycia i
Dezynfekcja termiczna
dezynfekcji
Mo liwo mycia szk a
laboratoryjnego pipet, kolb,
zlewek, cylindrów,
probówek, lejków, p ytek i
tym podobnego
wyposa enia
minimalny wsad 20 pipet o
wys. 450 mm lub wsad 20
kolb 250 ml lub wsad 20
zlewek o wys. 225 mm,
mo liwo stosowania
konfiguracji w/w
konfiguracji zamiennie
Pojemno komory
min 145 l

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA
6

3 pkt

Sterowanie
mikroprocesorowe
z wy wietlaczem LED lub
równowa ne rozwi zanie,
Mo liwo automatyczne
otwieranie drzwi po
zako czonym procesie
Gwarancja
24 miesi ce

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

8 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
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nie wi cej ni 16 pkt

NAZWA
LP
PRZEDMIOTU
.
OCENY
1

2

5

Zamra arka
niskotemperaturowa
(30-80 st C)

MINIMALNE
WYMAGANIA
3
Pojemno :
max 35 L
Zakres temperatury
od -80 C do -30 C
Alarmy optyczne lub
akustyczne dotycz ce:
przekroczenia górnej i
dolnej temperatury pracy,
awarii uk adu ch odzenia,
braku zasilania
Gwarancja
24 miesi ce

NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1

2

6

Mikroskop

WARTO CI PO
4

3
Uk ad optyczny
korygowany do
niesko czono ci
Powi kszenie 10x -1000x
Okulary szerokopolowe,
regulacja dioptryjna w obu
okularach lub równowa ne
rozwi zania
Rewolwer obiektywowy
trzygniazdowy lub lepszy
Ruch stolika w osi X i Y
(pokr a przesuwu
wspó osiowe, z prawej
strony)

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5

Pojemno :
od 3 L do 10 L
Zakres temperatury
od -90 C C

5 pkt
3 pkt

Zamkni cie na klucz

Gwarancja d
miesi ce

MINIMALNE
WYMAGANIA

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

1 pkt

sza ni 24

WARTO CI PO

DANE

4

7 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 14 pkt

PUNKTY
DODATKOWE

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5

---------------------------------------------------------G owica do monta u
kamery
Mechaniczny stolik
przedmiotowy
umo liwiaj cy
zamocowanie jednocze nie
dwóch preparatów
Noniusz do odczytu
po enia stolika z
podzia o dok adno ci 0,1
mm (X/Y)

1 pkt

2 pkt

2 pkt
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O wietlacz diodowy LED z
ynn regulacj jasno ci
lub równowa ne
rozwi zanie
Wspó osiowe pokr a
ogniskowania makro i
mikro
Gwarancja
24 miesi ce

NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1

2

7

Aparat do
badania
powietrza

MINIMALNE
WYMAGANIA

Próbnik do pobierania
kalibrowanych próbek
powietrza na p ytki
Petriego ( 90 mm) z
wy wietlaczem LED
Wykalibrowany przep yw
strumienia powietrza 100
l/min ± 2,5 % lub lepszy,
mo liwo definiowane
obj to ci próbkowania
przez u ytkownika
Autoklawowalna g owica

sza ni 24

WARTO CI PO

3

Gwarancja
24 miesi ce

LP.

--------------------

Gwarancja d
miesi ce

Akumulator z zasilaczem
Zapewniona kalibracja na 3
lata lub mo liwo
wykonania kalibracji przez
ytkownika

Cz

--------------------

DANE

4

3 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 3 pkt

PUNKTY
DODATKOWE

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5

--------------------

--------------------

----------------------------------------------------------

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

4 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 8 pkt

b

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY

MINIMALNE
WYMAGANIA

WARTO CI PO

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA
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1

2

3

1

Waga 0,1 g

Obci enie max: 2000 4500 g
min. 500 mg
Dok adno odczytu: 10
mg
Opcja tarowania
Maksymalny czas
stabilizacji pomiaru
nie d ej ni 3 s
Szalka ze stali nierdzewnej
o wymiarach min 195 mm
x 195 mm
Panel dotykowy min. 5”
System automatycznej
kalibracji wewn trznej
Monitoring warunków
rodowiskowych
zintegrowany z wag
Elektroniczna kontrola
zachowania poziomu
Mo liwo generowania
wykresów
na wadze
Drukarka umo liwiaj ca
wydruk zgodny z
protoko em GLP ,
Mo liwo wymiany
poprzez interfejs RS 232
lub mo liwo wymiany
danych poprzez port USB
Gwarancja
24 miesi ce

LP.

MINIMALNE
WYMAGANIA

1

2

3

Waga analityczna, Obci enie
precyzyjna - 2 szt. maksymalne: 180g 210 g
min: 1 mg
Dok adno odczytu:

5

---------------------------------------------------------Czas stabilizacji pomiaru
nie d ej ni 2 s

23 pkt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikacja
bezprzewodowa

Gwarancja d
miesi ce

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY

2

4

sza ni 24

WARTO CI PO
4

23 pkt

DANE

2 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 4 pkt

PUNKTY
DODATKOWE

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5

---------------------------------------
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0,01 mg
Opcja tary
Maksymalny czas
stabilizacji pomiaru
nie d ej ni 6 s
Szalka ze stali
nierdzewnej, obudowa
Automatyczny
wewn trzny uk ad
adjustacji z
wewn trznym wzorcem
Monitoring warunków
rodowiskowych
zintegrowany z wag
Elektroniczna kontrola
zachowania poziomu
Mo liwo
generowania wykresów
na wadze
Czujnik drga
Drukarka umo liwiaj ca
wydruk zgodny z
protoko em GLP ,
Mo liwo wymiany
poprzez interfejs RS 232
lub mo liwo wymiany
danych poprzez port
USB
Gwarancja
24 miesi ce
Cz

-------------------Maksymalny czas stabilizacji
pomiaru
nie d ej ni 2s

22 pkt

---------------------------------------

---------------------------------------

.

---------------------------------------

Komunikacja
bezprzewodowa

22 pkt

Gwarancja d
miesi ce

3 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 6 pkt

sza ni 24

c

LP.

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY

MINIMALNE
WYMAGANIA

1

2

3

1

Suszarka na 180
st. C

WARTO CI PO

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

4

Zgodno z norm DIN
12880
(klasa 2 i 3.1) lub
równowa ne

--------------------

Pojemno komory
min 145 L z 2 pó kami

Pojemno komory
powy ej 145 L

Wymiary zewn trzne
urz dzenia
Wysoko max 76 cm

--------------------

Zakres temperatur

Zakres temperatur

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5

Za ka de 30L
powy ej 145L 2 pkt.,
nie wi cej ni 4 pkt

3 pkt
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+5OT °C do +200 C
z mo liwo ci regulacji
temperatury co 0,1 C
Wymuszony obieg
powietrza (wentylator)
Mo liwo pomiaru i
rejestracji parametrów
procesu w trakcie pracy
Otwór do
wprowadzania
zewn trznego czujnika
Stabilno temperatury
0,3°C
Gwarancja
24 miesi ce

LP.

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY

MINIMALNE
WYMAGANIA

1

2

3

2

Ch odnia 3-6 st C
wraz z instalacj

Pojemno
min 1000 L

+5OT °C do +250 C

---------------------------------------------------------Stabilno

temperatury 0,2°C 5 pkt

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

WARTO CI PO
4
Pojemno
powy ej 1000 L

DANE

10 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 20 pkt

PUNKTY
DODATKOWE

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5
3 pkt za ka de 100 L
nie wi cej ni 9 pkt

Wymiary zewn trzne
urz dzenia
Wysoko max 200 cm
-------------------(mo liwo wstawienia
przez drzwi o wys. 200
cm)
Zakres temperatury
-------------------od +3 do +6 C
Maksymalne obci enie
pó ek
-------------------Min 20 kg
Ilo pó ek
min 7
Wymuszony obieg
powietrza
Zamkni cie na klucz.
Sygnalizacja otwartych
drzwi
W wietlacz LCD,
kontrola/odczyt
temperatury, wizualny
alarm przekroczenia

10 pó ek

3 pkt za ka
nast pn , nie wi cej
ni 9 pkt

----------------------------------------

--------------------
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dolnej/górnej
temperatury
Gwarancja
24 miesi ce

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

10 pkt za k de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 20 pkt
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NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1

2

3

Inkubatory 6
szt. wraz z
instalacj

MINIMALNE
WYMAGANIA

WARTO CI PO

3
Pojemno
min 245 L (5 szt.)
Zakres temperatury
od +5OT do +80 C
Pojemno
min 150 L (1 szt.) z
ch odzeniem
Zakres temperatury
od +3 do +40 C
Regulacja temperatury co
0,1 C
Wymuszony obieg powietrza
Wewn trzne drzwi szklane
Otwór do wprowadzania
zewn trznego czujnika
W wietlacz bie cej
temperatury, sygnalizacja
alarmów przekroczenia
dolnej/górnej temperatury
Gwarancja
24 miesi ce

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

4

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

5

Mo liwo wymiany
danych poprzez port USB,
interfejsy komunikacyjne
RS 232, USB
Mo liwo wymiany
danych poprzez port USB,
interfejsy komunikacyjne
RS 232, USB

5 pkt

5 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

10 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy gwarancji,
nie wi cej ni 20 pkt
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LP.
4

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY
Pozosta e
wyposa enie
laboratorium

MINIMALNE
WYMAGANIA

WARTO CI PO

DANE

PUNKTY
DODATKOWE

WARTO CI
OFEROWANE
PRZEZ
OFERENTA

A. Meble*
Stoliki wagowe: 3 szt.
Stó ze stali nierdzewnej/
kwasoodpornej, atwy do
mycia
Stó
Szeroko 90 cm
boko 65 cm
Wysoko 90 cm
Blat wagowy
min 40 x40 x6 h cm
z konglomeratu
Rega : 1 szt.
Rega ze stali nierdzewnej
/kwasoodpornej, atwy do
mycia
Min. 4 pó ki, po enie
pó ek regulowane
Szeroko 120 cm
boko 60 cm
Wysoko 150 cm
Stela na inkubatory: 1 szt.
Stela ze stali nierdzewnej
/kwasoodpornej, atwy do
mycia
Wymiary stosownie do
wymiarów inkubatorów: 3
inkubatory obok siebie w
dwóch poziomach.
Szeroko nie wi cej ni 300
cm
Stó roboczy na nie
wodne i suszark : 1 szt.
Stó ze stali nierdzewnej /
kwasoodpornej, atwy do
mycia
Dwie nie na blacie,
suszarka pod blatem
Stó
Szeroko min 200 cm, max
280 cm
boko 75 cm
Wysoko max 90 cm
awka przekroczna,
naro na: 1szt.
awka ze stali nierdzewnej
/kwasoodpornej, atwa do
mycia z min 6 przedzia ami

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------
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dolnymi w ka dej cz ci
Jedna cz
awki
Szeroko 145cm
boko 35 cm
Wysoko 45 cm
Druga cz
awki
Szeroko 115cm
boko 35 cm
Wysoko 45 cm
Szafka na odzie czyst i
przej ciow :
1 szt.
Szafka ze stali nierdzewnej /
kwasoodporna, atwa do
mycia z dodatkowym
podzia em
Szeroko max 45 cm
boko max 50 cm
Wysoko max 200 cm
Stó roboczy na mikroskop:
1 szt.
Stó ze stali nierdzewnej lub
równowa nego materia u
atwego do mycia
Blat sto u
Szeroko 200 cm
boko 65 cm
Wysoko 90 cm
Szafa na szk o: 1 szt.
Szafa metalowa wykonana
w ca ci z metalu,
zamykana na zamki,
4 regulowane pó ki
Szeroko 90cm,
boko 40cm
Wysoko 185 cm
Stanowisko do mycia: 1 szt.
Stanowisko ze stali
nierdzewnej lub
równowa nego materia u
atwego do mycia
Szeroko 150 cm
boko 75 cm
Wysoko 90 cm
z dwoma komorami ze stali
nierdzewnej lub ywicy
epoksydowej o wymiarach
40 cm x 40 cm
boko 30 cm
Wózki: 5 szt.
Wózek ze stali nierdzewnej
/kwasoodpornej, atwy do
mycia, trzypoziomowy,

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------
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maksymalne obci enie
pó ek to 75 kg.
Odleg
mi dzy pó kami
min 29 cm
4 skr tne kó ka w tym 2 z
hamulcami
Krzes o laboratoryjne: 5 szt.
Wykonane z materia ów
-------------------atwych do mycia

* w przypadku odst pstwa od proponowanych wymiarów konieczne jest przedstawienie wst pnego
projektu oraz zapewnienie pe nej funkcjonalno ci mebli z uwzgl dnieniem pozosta ego wyposa enia
pomieszcze i dostosowane do warunków lokalowych. Wykonawca zapewni
dostosowanie/modyfikacj mebli do wyposa enia.
Ilo poszczególnych elementów musi by zgodna z ilo ciami wymienionymi w pkt. wymagania
minimalne
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B. Drobny sprz t
Zestaw PIPETY
- pipeta szklana wielomiarowa, punkt „0” na
górze 1ml, 5 ml, 20 ml (ka dej po 20 szt.
- statyw na pipety ( 6 szt.)
- pojemnik do przechowywania pipet z
przykrywk (d . pipet do 40 cm) (3 szt.)
- pó automatyczna gruszka do pipet
-------------------(mo liwo pracy z pipetami od 0,1 ml
do 20 ml – 9 szt.)
- pipeta automatyczna ( 9 szt.)
- statyw na pipety automatyczne (3 szt.)
- ko cówki do pipet automatycznych 2 -300
µl – 1000 szt.)
Zestaw SZK O (odporne na sterylizacj )
- probówki okr odenne (5 ml – 1000 szt.,
10 ml 1000 szt.)
- statyw na probówki (9 szt.)
- butelki laboratoryjne, szklane z zakr tk
250 ml - 50 szt., 500 ml -25 szt.)
- kolby Erlenmayera (100 ml - 20 szt., 250 ml
– 20 szt.)
-------------------- kolby okr e z p askim dnem (250 ml – 40
szt.)
- kolby miarowe (100 ml - 20 szt., 250 ml –
20 szt.)
- cylindry pomiarowe (50 ml - 5 szt., 100 ml
– 10 szt., 250 ml – 10 szt.)
- zlewki z podzia z wylewem (100 ml - 20
szt., 250 ml – 20 szt.)
Zestaw POZOSTA E
- automatyczny licznik kolonii bakteryjnych
(1 szt.)
- ezy (100 szt.)
- g aszczki ( 100 szt.)
- wymazówki (100 szt.)
- szkie ka do mikroskopowania
(podstawowe, nakrywkowe po 100 szt.)
z pude kami
- statyw na p ytki sedymentacyjne ze stali
nierdzewnej (3 szt.)
-------------------- tace ze stali nierdzewnej ( 40 cm x 60 cm 5 szt.)
- statyw na odpady z kompletem worków (2
szt.)
- worki do zbierania i utylizacji próbek
odporne na sterylizacj w autoklawie (1000
szt.)
- nosid a na butelki laboratoryjne( 6 butelek
o poj. 500 ml – 3 szt.)
- opatki ( 3 szt.), ki do poboru prób (3
szt.) odporne na sterylizacj
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Cz

d

NAZWA
LP. PRZEDMIOTU
OCENY
1
1

2

MINIMALNE WYMAGANIA

WARTO CI
PO DANE

3

4

Autoklaw z
Pionowy autoklaw laboratoryjny
wyposa eniem do
adowany od góry), obudowa ze stali
sterylizacji czystej nierdzewnej / kwasoodpornej lub
wraz z instalacj
równowa nego materia u,
wytwornica pary
Pojemno :
min 110 litrów
rednica otworu za adowczego:
min 50 cm
Dwa kosze za adowcze, a urowe
umo liwiaj ce wstawienie jednego
nad drugim do komory
Zabezpieczenie uniemo liwiaj ce
otwarcie komory przed wyrównaniem
ci nienia w rodku z ci nieniem na
zewn trz
Zabezpieczenie uniemo liwiaj ce
otwarcie komory zanim temperatura
ynów w naczyniach nie spadnie do
temperatury bezpiecznej tj. co
najmniej poni ej 80°C
Standardowe programy do cia
sta ych, p ynów i odpadów
laboratoryjnych, program czyszcz cy,
test szczelno ci i test Bowie-Dicka
(sterylizacja: kolby Erlenmeyera,
kolby poj. od 200 ml do 2000 ml,
probówki, pipety, ko cówki do pipet,
e, pod a, zestawy do filtracji)
Przynajmniej jedna elastyczna sonda
temperaturowa PT 100, na
przewodzie w izolacji do umieszczania
w naczyniu referencyjnym z
pod em w celu kontroli
temperatury p ynu w trakcie procesu.
Zakres nastawy temperatury 30 ...
140 C / 0,1 C, max. ci nienie: 4 bar
Walidacja predefiniowanych
programów dla p ynów, cia sta ych i
pustego autoklawu 121°C/15 min,
dost pny port walidacyjny*

WARTO CI
OFEROWANE
PUNKTY
PRZEZ
DODATKOWE
OFERENTA
5

--------------------

-------------------Otwór za adowczy
komory na wysoko ci nie
wy ej ni 80 cm od
pod ogi

5 pkt

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------
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-------------------System szybkiego ch odzenia komory
dla programu sterylizacji butelek
hermetycznie zamkni tych z
podtrzymaniem ci nienia
System odpowietrzania komory za
pomoc naprzemiennych impulsów
pró nia/para lub równowa ny

Topienie zimnych,
zestalonych pod y
agarowych (temp od 60
do 100°C, czas do 120
minut)

5 pkt

-------------------System suszenia narz dzi 10 pkt
za pomoc pró ni oraz
nagrzewania i
termostatowania komory
ci nieniowej.

Maksymalna temperatura
-------------------kondensatu usuwanego z komory do
kanalizacji max 70°C
System wydruku temperatury i
ci nienia dla ca ego procesu(drukarka
-------------------lub interfejs komunikacyjny RS 232)
wraz z oprogramowaniem
Zestaw do CZENIA (wymiary
dostosowane do wielko ci komory
autoklawu)
- zestaw do filtracji ze stali
nierdzewnej jednostanowiskowy 2szt.
- zestaw do filtracji ze stali
nierdzewnej trzystanowiskowy -2szt.
-------------------- pompa pró niowa (zgodna z
wymaganiami normy ISO 8199 lub
równowa nym, kontrolowana pró nia
nie przekraczaj ca poziomu 700 mbar
wydajno ci przep ywu dla wody 3,84,0 l/min
- sterylne membrany filtracyjne (0,45
µ -600 szt., 0,22 µm – 600 szt.)
Gwarancja
24 miesi ce

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

5 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy
gwarancji, nie
wi cej ni 20 pkt

*Pomiary warto ci fizycznych (ci nienie, temperatura) nale y wykona podczas badania rozk adu
temperatur (OQ) oraz podczas badania penetracji cieplnej w poszczególnych procesach sterylizacji (PQ).
Badanie rozk adu temperatur (w ramach OQ) nale y wykona trzy razy z rz du rozmieszczaj c
w komorze jednocze nie co najmniej 12 czujników temperatury oraz rejestrator ci nienia. Badania
penetracji cieplnej (w ramach PQ) nale y wykona w co najmniej 12 punktach, trzy razy dla ka dego
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z wymienionych procesów sterylizacji wykazuj c powtarzalno tych procesów. W przypadku sterylizacji cia
sta ych (np. narz dzia laboratoryjne, odpady w workach) nale y wykaza prawid owe odpowietrzenie
komory poprzez wykazanie zgodno ci ci nienia w komorze z temperatur nasyconej pary wodnej
odpowiedniej dla tego ci nienia

LP.

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY

MINIMALNE WYMAGANIA

WARTO CI
PO DANE

1

2

3

4

2

Autoklaw z
Autoklaw laboratoryjny do odpadów
wyposa eniem do
ynnych i sta ych, obudowa ze stali
inaktywacji
nierdzewnej (kwasoodpornej),
odpadów
komora ci nieniowa i pokrywa - ze
stali tytanowej lub równowa ne
rozwi zanie
Pojemno :
min 100 litrów
rednica otworu za adowczego:
min 50 cm
Automatyczne ryglowanie pokrywy,
blokada ci nieniowa i termiczna
pokrywy
Programy do cia sta ych, p ynów i
odpadów laboratoryjnych oraz
program czyszcz cy
Sonda temperaturowa umieszczana w
produkcie lub naczyniu
referencyjnymzakres nastawy
temperatury do 140 C / 0,1 C, max.
ci nienie: 4 bar
Sch adzanie kondensatu do temp. <
75°C
Port walidacyjny do wprowadzania
sond kontrolnych
Sta a kontrola temperatury i ci nienia
2 kosze ze stali nierdzewnej (min
jeden pe ny), pojemnik ze stali
nierdzewnej do sterylizacji odpadów
w workach lub równowa ne
wyposa enie
System wydruku temperatury i
ci nienia dla ca ego procesu(drukarka
lub interfejs komunikacyjny RS 232)
Walidacja predefiniowanych
programów dla p ynów, cia sta ych i
pustego autoklawu 134°C/15 min

WARTO CI
PUNKTY
OFEROWANE
DODATKOWE
PRZEZ
OFERENTA
5

Pionowy adowany od
góry)
5 pkt

---------------------------------------

--------------------

--------------------

----------------------------------------------------------

--------------------

---------------------------------------

--------------------

--------------------

--------------------

Funkcja opó nionego

10 pkt
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startu (tryb nocny)

Gwarancja
24 miesi ce

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

LP.

NAZWA
PRZEDMIOTU
OCENY

MINIMALNE WYMAGANIA

WARTO CI
PO DANE

1

2

3

4

3

Komora z
nawiewem
laminarnym. – 2
szt. wraz z
uruchomieniem

Zgodno z norm EN 12469 lub
równowa na
Komora z pionowym przep ywem
powietrza i recyrkulacj II klasy
bezpiecze stwa lub lepsza
Wymiary wewn trzne komory:
ugo oko o 180 cm
Wymiary zewn trzne komory:
ugo oko o 200 cm
wietlenie wn trza komory
Filtry HEPA (wlotowy i wylotowy)
klasy H14, dwa filtry wst pne klasy G4
Palnik laboratoryjny na naboje, dwa
gniazda elektryczne 230 V
Monitoring poziomu zu ycia filtrów
Zawór / Adapter do pod czenia butli
propan-butan
Poziom ha asu:
nie wi cej ni 59 dB
Lampa UV
Zawór pró ni
-------------------W wietlacz LCD (komunikaty
dotycz ce pr dko ci przep ywów
powietrza, stanów alarmowych,
stopnia zu ycia filtrów, pracy lampy
UV) lub równowa ne rozwi zanie
Gwarancja
24 miesi ce

5 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy
gwarancji, nie
wi cej ni 20 pkt

WARTO CI
OFEROWAN
PUNKTY
E PRZEZ
DODATKOWE
OFERENTA
5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Automatyczny palnik
laboratoryjny z peda em
--------------------

5 pkt

-------------------Poziom ha asu:
poni ej 56 dB
----------------------------------------Szyba nachylona pod
tem 8° - 12°
--------------------

Gwarancja d
miesi ce

sza ni 24

5 pkt

5 pkt

5 pkt za ka de
dodatkowe 12
miesi cy
gwarancji, nie
wi cej ni 10 pkt
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I.

Wybór oferty

Wybór oferty zostanie dokonany z nale yt

staranno ci , z zachowaniem zasad uczciwej

konkurencji, bezstronno ci, obiektywno ci, efektywno ci oraz przejrzysto ci. Brak odniesienia
si

w ofercie do któregokolwiek spo ród kryteriów punktowanych, wyszczególnionych w

punkcie VII, b dzie skutkowa przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.
Zamawiaj cy

dokona

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

w

powi zaniu

z

kryteriami

przedstawionymi w punkcie VII i po wyliczeniu wska nika oceny oferty (Wi) wg wzoru:
Cz

I

W1 = Aon + Bon
W przypadku braku mo liwo ci dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl du na
remisowy

wynik

ich

oceny,

Zamawiaj cy

przeprowadzi

negocjacje

z

Oferentami.

W przypadku, gdy Oferent, którego oferta zosta a wybrana za najkorzystniejsz , uchyli si

od

podj cia prawnego zobowi zania do realizacji zamówienia, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo
wyboru najkorzystniejszej oferty spo ród pozosta ych ofert.
W przypadku, gdy cena wykonania zamówienia w z
rodków finansowych przeznaczonych na realizacj
uniewa niony

lub

mog

zosta

onych ofertach przekroczy warto
tego celu, wybór ofert mo e zosta

przeprowadzone

dodatkowe

negocjacje

cenowe

z co najwy ej trzema Oferentami, którzy otrzymali najwy sz liczb punktów w wyniku oceny.
W

przypadku,

gdy

w

ramach

dokonywania

wyboru

przedmiotu

zamówienia

Zamawiaj cy b dzie rozstrzyga pomi dzy ofertami najkorzystniejszymi gospodarczo
zobowi zuje

si

do

wyboru

gdy chodzi o oddzia ywanie na
zu ycie

wody,

najbardziej

korzystnej,

rodowisko i klimat (np. mniejsza energoch onno

wykorzystanie

z recyklingu, etc. adekwatnie do cz
II.

oferty

materia ów

,

pochodz cych

ci przedmiotu zamówienia)

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ka dy Oferent mo e z

tylko jedn

ofert

na ka

z czterech cz

ci przedmiotu

zamówienia (bez wariantów) pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w zamówieniu.
2. Oferent poniesie wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z

eniem oferty.

3. Oferta powinna zosta podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W
przypadku

podpisania

oferty

przez

do reprezentacji Wykonawcy na mocy odpisu z w

osob /by

nieuprawnione

ciwego rejestru nale y do czy

do
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oferty pe nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w post powaniu w formie orygina u
lub kopii po wiadczonej przez wykonawc wa ne w dniu sk adania ofert.
4. Oferta b dzie sporz dzona na pi mie w j zyku polskim lub angielskim, a zapis powinien
zapewnia

pe

jej

czytelno

.

Wszystkie

strony/karty

oferty

powinny

by

ponumerowane.
5.

Wszystkie dokumenty i o wiadczenia nie b
dokumentów)

winny

z orygina em”

by

uwierzytelnione

ce orygina ami (odpisy i kserokopie
w

formie

asnor cznym podpisem przez Wykonawc

pisemnej

„za

zgodno

lub osob (y) uprawnion (e)

do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy za czone do oferty dokumenty zosta y sporz dzone w j zyku obcym (w
tym dokumenty sk adane przez Wykonawc

zagranicznego) niezb dne jest przedstawienie

ich t umaczenia na j zyk polski i po wiadczone przez Wykonawc .
7. Cena ofertowa powinna by podana cyfrowo i s ownie.
8. Sposób p atno ci: 50% przedp ata, 40% p atno

po dostawie w ci gu 7 dni, 10% p atno

po zako czeniu kwalifikacji i uruchomieniu.
9. Wszelkie

poprawki

w

tre ci

oferty

i dodatkowo opatrzone paraf
dokumentów b

powinny

w

sposób czytelny

osób podpisuj cych ofert . Je eli z

one kserokopie

nieczytelne lub b

Zamawiaj cy mo e

da

budzi

zosta

dokonane

w tpliwo ci, co do ich prawdziwo ci,

przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii

dokumentu.
10. Wykonawca mo e przed terminem sk adania ofert zmieni lub wycofa ofert . Zmiana lub
wycofanie wymaga o wiadczenia Wykonawcy na pi mie. Zmiany dotycz ce tre ci oferty lub
dokumentów

do czonych

do

oferty

powinny

zosta

przygotowane,

opakowane

i

zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
11. Dokumenty, o wiadczenia, informacje powinny by u
1.

one wg podanej poni ej kolejno ci:

wiadczenie ustanawiaj ce pe nomocnika, – je eli dotyczy;

2. Formularz ofertowy - za
3.

cznik nr 1

wiadczenie o braku powi za
za

osobowych i kapita owych z Medicofarma S.A. –

cznik nr 2

4. Kopia aktualnego odpisu z w

ciwego rejestru.
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12. W przypadku sk adania oferty w formie papierowej, oferta winna by
w

zamkni tej nieprzejrzystej

kopercie lub podobnym opakowaniu

i

spakowana

zaadresowana

do Zamawiaj cego wg poni szego wzoru:

………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon)

Oferta – ……………………..
(numer/y cz

ci)
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III.

Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert
1. Oferty (zgodnie ze wzorem stanowi cym za cznik nr 1) nale y sk ada
w

formie

elektronicznej

na

adres:

a.jablonska@medicofarma.pl

lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiaj cego: przy ul. Soko owskiej 9
lok.
za

U19,

01-142

po rednictwem

Warszawa.

poczty

W

elektronicznej

do korespondencji, pliki powinny by

przypadku
w

formie

sk adania
plików

oferty

za czonych

zapisane w formacie umo liwiaj cym

odczytanie ich tre ci np. PDF.
2. Termin sk adania ofert up ywa w dniu 24.10.2017 r. o godz. 24.00
3. Oferta z
4. Oferty

ona po terminie sk adania ofert nie b dzie rozpatrywana.
przes ane

pod warunkiem,

poczt

zostan

zakwalifikowane

e ich dostarczenie przez poczt

do

post powania

do siedziby zamawiaj cego

nast pi nie pó niej ni do dnia i godziny okre lonej w pkt. 2.
5. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty uka e si na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w ci gu 10 dni od
terminu sk adania ofert
6. Przewidywana data podpisania umowy: do 30.11.2017
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