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

Załącznik  nr 4.2 do siwz

2. Wirówka Laboratoryjna

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:
- wirowania cieczy, roztworów oraz zawiesin,
- pojemność rotora 48 x 1,5 ml,
- rotor zamykany pokrywą,
- prędkość zbliżona  maksymalnie do 30.000 x g,
- możliwość stosowania wymiennych roztworów umozliwiających wirowanie 
probówek 0,2 ml do 5,0 ml płytek do PCR (96 dołkowych), pasków probówek do 
PCR,
- panel sterowania z wyświetlaczem,
- panel sterujący z przyciskami funkcyjnymi, klawiaturą łatwą do czyszczenia,
-obudowa urządzenia odporna na naświetlenie promieniowaniem UV, chemiczne 
środki dezynfekujące oraz 70% alkohol,
- zabezpieczenie przed uruchomieniem wirowania w przypadku niewyważenia rotora,
- możliwość autoklawowania części wymiennych (np. Rotora)
- bez chłodzenia
Serowanie urządzeniem:
- panel sterowania z wyświetlaczem oraz przyciskami funkcyjnymi
Oprogramowanie sterujące urządzeniem:
- pamięć mieszcząca się co najmniej 40 programów,
- wyświetlanie prędkości wirowania z rpm na g-force (rcf),

kpl 3
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- w przypadku będów podczas wirowania wyświetlanie stosownych komunikatów,
- możliwość wyboru krótkich sekwenacji wirowania (short).
Dostępność w ofercie firmy wyposażenia dodatkowego w postaci wymiennych 
rotorów,
- dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od momentu instalacji 
urządzenia
 Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE.
Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i/lub angielskim.

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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