
   
Załącznik nr 1. 
 

………………... (miejscowość, data) ………………... 
 
Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Oferenta) 

tel.:……………….………………………………. 

e-mail: ………….………………………………. 

OFERTA   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 142/2021  

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą wirówki do komórek eukariotycznych w celu 

wykonywania prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym. 

 

2. Cena: 

Oferowana cena netto oraz brutto przedmiotu zamówienia:  

Cena netto: ………………………………………………………  

słownie: ................................................................................................................................................ 

Cena brutto: ………………………………………………………. 

słownie: ................................................................................................................................................ 

3. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez ……………... dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

4. Specyfikacja techniczna: 

5.  

Wirówka z chłodzeniem do komórek eukariotycznych 

• wirówka dedykowana do pracy z hodowlami komórkowymi 

• Pojemność max: 4 x 750ml 

• Ustawienia prędkości w krokach co 10 rpm/10 xg 

• Zakres regulacji temperatury: -10°C - +40°C (w krokach co 1°C) 

• Wykrywanie niewyważenia w czasie max. 30 sekund;  

• Tolerancja niewyważenia max. 12 gramów 

• Waga max.: 120 kg 

• Wymiary (+/- 5%): szerokość 76 cm, głębokość 71cm, wysokość 37cm 

• Maksymalna prędkość wirowania z rotorem kątowym: 10 200 rpm (11 420xg) 

• Maksymalna prędkość wirowania z rotorem wychylnym: 4 739 rpm (5 250xg) 

• Maksymalna prędkość wirowania z rotorem wychylnym na mikropłytki: 4 450 rpm (4 060xg) 



                                                         

* proszę wybrać prawidłową odpowiedź 

• Dokładność prędkości +/- 25 rpm 

• Generowany hałas max. 58 DBa 

• zakres obrotów od 200 obr/min 

• profile przyspieszania i hamowania: 10/11 (w tym hamowanie swobodne) 

• intuicyjny, dotykowy wyświetlacz LCD, lub rozwiązanie równoważne 

• Możliwość zapisu min. 99 programów (w tym 6 w trybie łatwego dostępu) 

• Wirówka wyposażona w rotor wychylny wyposażony w adaptery (4 sztuki każdego rodzaju): 

- dla probówek konikalnych 15 ml (pojemność adaptera 14 probówek) 

- dla probówek konikalnych 50 ml (pojemność adaptera 4 probówki) 

• zasilanie 230V 50/60Hz, moc maksymalna nie mniejsza niż 600W  

• rotor z kubełkami wychylnymi i adaptorami dla probówek 14 i 50 ml 

• Możliwość doposażenia wirówki w rotor wychylny na mikropłytki o pojemności 16 mikropłytek lub 4 

płytek głębokodołkowych 

• okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z 

zastrzeżeniem zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy/serwisu gwarancyjnego 

• instrukcja obsługi w języku polskim 

 
6. Czy do oferty została dołączona specyfikacja techniczna komory laminarnej potwierdzająca spełnienie 

wszystkich minimalnych parametrów technicznych?  

- TAK/NIE 

7. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy poniższe warunki:  
 

a.   Oferent nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ; 

b.  Oferent nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim 
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku 
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub 
usługi; 

c.  Oferent nie jest podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do 
Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 

d. Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.   

 
- TAK / NIE * 

 
8. Uwagi: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                         (podpis i pieczątka Oferent 


