Nasz znak: ZP.2390-28/17/R.IZ

Załącznik nr 1e do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego stanowiącego doposażenie podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40 dla
Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Wymienione sprzęty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane
na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja techniczna - Opis wymagań i minimalnych parametrów technicznych:

Lp.

Nazwa produktu

Opis

Liczba

Parametry oferowane
(tak/ nie/ podać)

Cena netto
PLN

Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….………
model………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2016)
(Należy podać)
1

Moduł igły TMX

1
(nr katalogowy: SV000151) lub równoważny

VAT %

Cena brutto
PLN

Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….………
model………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2016)
(Należy podać)
2

Needle Assy Trap

1
(nr katalogowy: N6700115) lub równoważny
RAZEM

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów kompatybilnych. W celu wykazania, że kompatybilny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry
techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje
techniczne oferowanych produktów.
- Okres gwarancji na wymienione wyposażenie minimum 36 miesięcy.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Bezpłatny serwis gwarancyjny.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie dostarczyć wraz z zamawianą aparaturą naukowo - badawczą wszystkie wskazane w opisie certyfikaty
i normy lub dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie wskazanych normy/ certyfikatów.

Podane elementy stanowią parametry minimalne dla wymienionej aparatury. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy
zachowaniu dokładności i funkcjonalności zamawianej aparatury.
Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej każdej części przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm,
dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu
podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania.
Warunkiem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia.

Miejsce dostawy: Lubuski Ośrodek Innowacji i Agrotechnicznych Sp. z o.o., Kalsk 122, 66-100 Sulechów.
Czas dostawy: Nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

______________, dnia ___________ 2017 r.

______________________________
podpis osoby/osób upoważnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy

