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

Załącznik  nr 4.1 do siwz

1. System do analizy Real Time PCR

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 Urządzenie przeznaczone do:
- oznaczania masy DNA w jednostce objętości,
- określenie stopnia degradacji kwasu deoksyrybonukleinowego w ekstraktach DNA,
- określenie stopnia inhibicji ekstraktu DNA
- identyfikacji rodzaju substancji biologicznych pochodzących  od człowieka poprzez 
badania ekspresji miRNA
Termocykler na elementach Peltiera, 96 dołkowy przystosowanych do pracy z 
płytkami.
Kamera CCD do rejstracji obrazu fluorescyjnego.
Lampa halogenowa jako źródło światła do wzbudzania fluorescencji  z monitoringiem
czasu pracy.
System otwarty zezwalający na użycie odczynników różnych producentów
Sterowanie urządzeniem:
- zestaw komputerowy  służący do sterowania urządzeniem, zbierania danych, analizy 
uzyskanych wyników badań oraz ich przechowywania,
- kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 7 lub nowszym,
- z oprogramowaniem minimum MS Excel, wskazany MS Office.
Oprogramowanie sterujące urządzeniem:
Oprogramowanie otwarte pozwalające użytkownikowi na stosowanie odczynników 
różnych producentów

kpl 1
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Program pozwalający na gromadzenie danych w sposób uporządkowany, 
umożliwiający generowanie raportu z badań
Oprogramowanie pozwalające na:
- oznaczenie ilościowe kwasów nukleinowych,
- automatycznie wykreślanie krzywych dysocjacyjnych oraz krzywych 
standardowych,możliwość wyznaczania krzywych wirtualnych
- analizę ekspresji miRNA w ludzkim materiale biologicznym,
- kalkulację podczas każdego cyklu PCR udziału poszczególnych barwników 
wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej,
- kontrolę czynności fluorescencji aparatu.
Oprogramowanie musi monitorować przebieg procesów. Wszelkie błędy pracy 
urządzenia powinny być raportowane w postaci alertów.
Oprogramowanie powinno umożliwić włączenie w przyszłości urządzenia do systemu
LIMS.
Dostępność w ofercie firmy zestawu odczynników umożliwiających oznaczenie 
stężenia DNA, ocenę stopnia degradacji DNA w analizowanych próbkach oraz stopnia
jej inhibicji,
Dostępność w ofercie firmy zestawu odczynników do identyfikacji ekspresji miRNA 
w ludzkim materiale biologicznym ( wydzielniny, wydaliny, tkanki)
Szkolenie i wsparcie techniczne
Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i 
użytkowania urządzenia, obsługi oprogramowania, generowania protokołów.
Wsparcie w zakresie użytkowo-technicznym w siedzibie Zamawiającego, 
zapewniające ciągłość pracy aparatu w całym okresie trwania gwarancji, wliczone w 
cenę zakupu.
Serwis autoryzowany
- dostępny na terenie Polski,
- dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od momentu instalacji 
urządzenia,
- naprawy w siedzibie użytkownika.
Pakiet startowy składjący się z:
- zestawu odczynników umożliwiających oznaczenie stężenia DNA, ocenę stopnia 
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degradacji DNA w analizowanych próbkach oraz stopnia jej inhibicji,
- zestawu odczynników do identyfikacji ekspresji miRNA e ludzkim materiale 
bilogicznym.
Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE.
Certyfikat ISO deklaracja zgotności z CE.
Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim i/lub 
angielskim.Rok produkcji nie starszy niż 2019 r.

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

................................. ....................................................................................................
Miejscowość, data                                                                                                     

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy
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