Załącznik nr 1.
………………... (miejscowość, data) ………………...
Oferent:
……………………….………………………….……………………....
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(nazwa i adres Oferenta)

tel.:……………….……………………………….
fax:…………………………….………………….
e-mail: ………….……………………………….
OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 114/2018

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa oraz instalacja jednej sztuki (1)
fabrycznie nowej komory laminarnej „laminar” w celu wykonywania badań przemysłowych
i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu.
2. Cena:
Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:
netto ………………………………………………
słownie:
...............................................................................................................................................................................
Brutto …………………………………………..
słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Termin ważności oferty:
Oferta jest ważna przez …………. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Wymagania techniczne:
Lp.

OFERENT

1.

- pionowy przepływ powietrza.

2.

- II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do pracy z
materiałem patogennym.

3.

- szerokość blatu roboczego nie mniejsza niż 1800mm.

4.

- dzielony blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w możliwością
sterylizacji w autoklawach parowych.
- posiadający certyfikaty bezpieczeństwa w tym certyfikat CE oraz
certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469.
- wyposażenie w minimum 2 wentylatory: w tym jeden wentylator
główny i jeden wentylator wylotowy.
- wyposażenie w minimum 2 filtry typu HEPA: w tym jeden główny i jeden
wylotowy o sprawności nie mniejszej niż 99% dla cząstek 0,3µm,
- wyposażenie w wbudowaną lampę UV z możliwością programowania
czasu jej pracy oraz licznikiem godzin pracy.
- wyposażenie w stabilną dedykowaną podstawę z regulowanym
zakresem wysokości nie mniejszym niż 80-90cm wymaganym podczas
instalacji.
- wyposażenie w manualnie bądź elektryczne przesuwaną przednią szybę
odchyloną od pionu.
- wyposażenie w minimum 2 gniazda elektryczne 230V.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

- wyposażenie w oświetlenie robocze o natężeniu światła nie mniejszym
niż 1000 lux.
- wyposażenie w funkcję automatycznej kompensacji prędkości
przepływu powietrza przy obniżonej sprawności filtrów.
- wyposażenie w zewnętrzny panel/licznik informujący o liczbie godzin
pracy urządzenia oraz wskazująca stopień zużycia filtrów.
- wyposażenie w system ostrzegania użytkownika o nieprawidłowej
pracy.

5. Czy do oferty została dołączona specyfikacja techniczna komory laminarnej
potwierdzająca spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych?
TAK/NIE
6. Czy oferta zawiera oświadczenie oferenta o objęciu gwarancją oraz serwisem komory
laminarnej, na okres 2 lat od momentu zakupu/dostawy potwierdzonej protokołem
zdawczo-odbiorczym? TAK/NIE
7. Czy oferta zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, instalacją
komory laminarnej w pomieszczeniach Fundacji Badań i Rozwoju Nauki,
znajdujących się w Warszawie, przy ulicy Rydygiera 8, w budynku nr 20A, piętro 2,
pomieszczenie 236? TAK/NIE
8. Uwagi:
………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka Oferenta)

