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Załącznik  nr 4.1 do siwz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
na dostawę sprzętu  dla Laboratorium Kryminalistycznego  KWP W Szczecinie

Cześć 1 Urządzenie do ujawniania śladów linii papilarnych metodą metalizacji prożniowej

Lp Opis przedmiotu zamówienia

Producent/
Model/Typ/Numer

Katalogowy
oferowanego sprzętu*

j.m ilość
Cena jednostkowa

brutto**

Wartość
brutto
(zł)***

1 2 3 4 5 6 7

1  ujawnianie śladów linii papilarnych na różnych podłożach z 
wykorzystaniem technologii VMD – Vacuum Metal Deposition 
– osadzania metali w próżni;

 zasilanie: 220/230 V, 50 Hz, 1 faza
 urządzenie powinno działać niezależnie, bez wykonywania 

dodatkowych przyłączeń do mediów,
 do urządzenia dołączony pakiet startowy do ujawniania śladów 

linii papilarnych (podstawki, złoto, srebro, cynk)  na ok. 100 
cykli ujawniania; 

 dodatkowo pakiet do ujawniania śladów linii papilarnych 
(podstawki, złoto, srebro, cynk) wystarczające na ok. 300 cykli,

 materiały eksploatacyjne zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia,

 komora urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej;
 drzwi komory wyposażone w wizjer umożliwiający kontrole 

procesu ujawniania;
 oświetlenie komory;
 dokładne wykończenie wewnętrznych powierzchni ułatwiające 

czyszczenie 
i odkażanie DNA,

 urządzenie powinno posiadać uchwyty i magnesy do szybkiego i
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prostego montażu materiału dowodowego,
 automatyczna kontrola próżni;
 dotykowy panel sterujący;
 urządzenie powinno być dostarczone fabrycznie nowe, w 

nienaruszonym opakowaniu;
 wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania będzie 

świadczone przez producenta lub podmiot posiadający 
autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego,

 instrukcja obsługi w języku polskim – w wersji papierowej i 
elektronicznej,

 zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres 
minimum 7 lat od daty zakupu,

 w cenie urządzenia dostawa na miejsce (Laboratorium 
Kryminalistyczne KWP Szczecin), kompleksowa instalacja i 
przeprowadzenie dla m.in. pięciu osób szkolenia w zakresie 
obsługi sprzętu przez przedstawiciela producenta,

 w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej awarii tego 
samego elementu nastąpi wymiana całego urządzenia na nowe.

Razem brutto

**/***Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.
* w kolumnie 3 należy wpisać wszystkie wymagane parametry dotyczące urządzenia

................................. ....................................................................................................
Miejscowośc data (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy


