
FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1 

Aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych (termocykler)- szt. 1 

L.p Parametry wymagane Parametry oferowane
1. blok aluminiowy na 96 probówek 0.2 ml.

2. pokrywa grzejna do pracy bezolejowej
3. dokładność w utrzymywaniu zadanej 

temperatury +/- 0.5 st.C
4. jednorodność rozkładu temperatur w bloku 

+/-0.5 st.C, 30 sekund po starcie programu w 
95st.C

5. zakres temperatury 4.0-99.9 st. C
6. maksymalna szybkość grzania i chłodzenia 1 

st.C/sec 
7. wbudowany program autodiagnostyki
8. kalkulator temperatury topnienia starterów
9. algorytm ustawienia temp. w zależności od 

objętości probówki
10
.

system auto-restaru w przypadku przerwy w 
zasilaniu

11
.

możliwość zapamiętania co najmniej 100 
metod 

12
.

możliwość wprowadzania metod dla wielu 
użytkowników zabezpieczonych PIN

13
.

graficzny  wyświetlacz  LCD  7x40  do 
zaprogramowania  i  podglądu  przebiegu 
reakcji

14
.

łącze szeregowe RS-485 (do podłączenia 
drukarki lub komputera w celu  załadowania 
nowszej wersji oprogramowania)

15
.

wywiew powietrza chłodzącego z tylnej 
strony aparatu (można dzieki temu ustawiać 
kilka aparatów obok siebie)  

16
.

możliwość przenoszenia opracowanych 
protokołów pomiędzy różnymi modelami 
aparatów Applied Biosystems  bez 
konieczności optymalizacji warunków reakcji

17
.

system spełniający standardy kalibracyjne 
NIST (National Institute of Standards and 
Technology)

18
.

posiada licencję na stosowanie technologii 
PCR

19
.

posiada certyfikat ISO 9001:2000, CE

Zadanie 2 



Wirówka z 18 – miejscowym wirnikiem dla probówek 1,5/2,0 ml model  5418 nr kat. 5418 
000 017 Eppendorf lub równoważna

Parametry oferowane:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……….

Zadanie 3
Lodówka absorpcyjna WAECO  CombiCool CAB – 40B – PB30 lub równoważna o 
parametrach:

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane
1 Pojemność 40 l
2 12/230V/Gaz -30 mbar

Zadanie 4 

Badawczy mikroskop stereoskopowy do badań w świetle odbitym i przechodzącym, z 
systemem dokumentacji badań – szt. 1 spełniający parametry podane poniżej:

L.p Parametry wymagane Parametry oferowane
1. Korpus mikroskopu z wbudowanymi:

 układem płynnej zmiany powiększeń o 
faktorze min.16:1 zapewniający zakres 
powiększeń  co  najmniej  od  0,7x  do 
113x  (dla  obiektywu  1x  i  okularów 
10x), 

 wyskalowanym,  dwustronnym 
pokrętłem  zmiany  powiększeń  z 
zaznaczonymi co najmniej 12 pozycjami 
powiększeń  pośrednich,  z 
mechanizmem  sygnalizatora  „click 
stopu” dla każdej pozycji,

 regulowaną przesłoną aperturową.

2. Mechanizm  ogniskujący  z  wbudowanymi 
dwustronnymi  współosiowymi  śrubami 
ustawiania  ostrości  zgrubnej  (makro)  i 
precyzyjnej  (mikro).  Całkowity  zakres 
ogniskowania  co  najmniej  78mm,  zakres 
ogniskowania makro co najmniej 36mm na 
obrót,  zakres  ogniskowania  mikro  co 
najmniej 0,7mm na obrót. Metalowy układ 
mechaniczny  (zębatkowy)  przesuwu 
pionowego.

3. Tubus  obserwacyjny  trinokularny,  z 
pionowym wyjściem na fotografię o stałym 
kącie  nachylenia  30  stopni,  wbudowany 
podzielnik światła między okularami / foto 



w  proporcjach:  100%/  0%  i  50%/50%. 
Regulowany rozstaw okularów w  zakresie 
co najmniej 52-76mm.

4. Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x 
o  numerze pola  min.22,  z  wbudowanymi 
pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie 
co najmniej -8 / +5 dioptrii, wyposażone w 
zwijane osłonki gumowe.

5. Fabryczne  adaptery  do  zainstalowania 
kamery  cyfrowej,  wykonane  przez 
producenta  mikroskopu:  pierścienie 
pośrednie  bez  elementów  optycznych  o 
faktorze  1x,  z  możliwością  regulacji 
wysokości,  gwint  mocowania  kamery typu 
C.

6. Obrotowy  uchwyt  rewolwerowy  dla  co 
najmniej 2 obiektywów.

7. Obiektywy  plan  apochromatyczne, 
parfokalne  o  powiększeniach /  aperturze / 
rozdzielczości w mikrometrach /  WD min. 
wymaganej odległości roboczej w mm :
plan apochromatyczny 1x / 0,15 / 2,22µm / 
60mm,
plan apochromatyczny 2x / 0,30 / 1,11µmm / 
20mm.  

8. Statyw do badań w świetle przechodzącym 
w jasnym polu i odbitym:
 z  wbudowanym  oświetlaczem 

halogenowym o mocy min.30W,
 z  wbudowanymi  3  filtrami,  dwoma 

neutralnymi redukującymi  moc  światła 
do  ok.25%  i  ok.6%  mocy  światła  i 
filtrem światła dziennego,

 z  wbudowanym regulowanym układem 
do oświetlenia skośnego, 

 z  2  okrągłymi  płytkami  stolika: 
dwustronną  czarno/białą  i  szklaną 
przezroczystą, 

 z  adapterem  do  zainstalowania 
światłowodu  połączonego  z 
zewnętrznym źródłem światła.

9. Wyposażenie  do  badań  w  świetle 
spolaryzowanym  dla  światła 
przechodzącego: polaryzator montowany w 
statywie  i  obrotowy analizator montowany 
do obiektywu.

10. Zewnętrzne  oświetlacze  halogenowe szt.2, 
każdy o wymaganych parametrach:
 moc min.250W światła zimnego,



 wbudowane dwa  niezależne regulatory 
intensywności  światła:  mechaniczny  z 
regulacją  co  najmniej  5  stopniową  i 
elektroniczny z regulacją co najmniej 6 
stopniową  zmieniającą  temperaturę 
barwy,

 wbudowany  wyświetlacz  LCD 
wyświetlający  wartość  temperatury 
barwowej,

 wbudowana  uchylna  soczewka 
ogniskująca,

 wbudowany  łącznik  dla  dodatkowych 
akcesoriów  elektrycznych  (zdalne 
sterowanie, interfejs RS232)

 wbudowane  pięciopozycyjne  koło  dla 
filtrów.

11. Wyposażenie oświetlaczy zewnętrznych:
 2 filtry niebieskie 
 dwuramienny,  samonośny  światłowód 

typu  "gęsia  szyja"  o  długości 
min.600mm, 

     z dwoma soczewkami ogniskującymi i z 
dwoma filtrami polaryzacyjnymi,
 jednoramienny  giętki  światłowód,  o 

długości min.1000mm, do połączenia ze 
statywem  światła  przechodzącego 
mikroskopu stereoskopowego.

12. Możliwość  przystosowania  (rozbudowy) 
mikroskopu do technik fluorescencyjnych

13. Kolorowa kamera  cyfrowa o  minimalnych 
parametrach:
 typ łącza z komputerem USB 2.0,
 rozdzielczość  rzeczywista  matrycy 

min.3,1 mln. pikseli (2048 x 1536)
 przekątna matrycy ½ cala
 wielkość pojedynczego piksela nie mniej 

niż 3,2x3,2µm
 czułość  min.1,0  V/Lx  (dla  dł.  fali 

550nm)
 odstęp  od  szumu (S/N)  nie  mniej  niż 

50dB
 szybkość odświeżania obrazu nie mniej 

niż  6  klatek  na  sekundę  dla  pełnej 
rozdzielczości

14. Oprogramowanie  o  minimalnych, 
wymaganych funkcjach:
 wyświetlanie  obrazu  „na  żywo"  w 

programie  na  monitorze 



komputerowym po łączu USB 2.0,
 sterowanie  z  poziomu  oprogramowania 

funkcjami  kamery  z  trybach: 
automatycznym  lub  manualnym  z 
możliwością  ustawienia  czasu 
ekspozycji,  regulacji  kanałów  RGB, 
balansu  bieli,  wyboru  formatu  i 
rozdzielczości zapisu zdjęć,

 kalibracja  dla  każdego z  używanych 
obiektywów  i  funkcja  pomiarów 
liniowych na zapisanych obrazach,

 automatyczne  tworzenie  arkuszy 
kalkulacyjnych  z  wynikami 
pomiarów  w  formacie  Excel  ze 
statystyką pomiarów, 

 definiowanie i zapisanie w programie 
parametrów ustawień  kamery  dla  co 
najmniej 4 trybów pracy, 

 wstępna obróbka obrazu: zmiana 
jasności, kontrastu, rozkładu kolorów 
RGB, odwracania obrazu, zoomu 
cyfrowego, 

 możliwość nanoszenia na zdjęcia skali 
porównawczej, napisów, oznaczeń.

Zadanie 5 
Termometr przenośny  FLUKE 53-2  – 1 kpl. lub równoważny spełniający poniższe 
parametry:

L.p Parametry wymagane Parametry oferowane
1

Zakres pomiarowy -30 C do + 200 C
2 Możliwość przedłużenia sondy do 4 m
3. Dotykowy czujnik temperatury

Zadanie 6 
Miernik parametrów powietrza KIMO 3000 STD – 1 kpl. lub równoważny spełniający 
poniższe parametry:

L.p Parametry wymagane Parametry oferowane
1 Możliwość pomiaru różnicy ciśnień w 

zakresie 0 – 1000 Pa
2 Możliwość pomiaru temperatury w 

zakresie 0 – 50 C
3. Możliwość pomiaru wilgotności w 

zakresie 5 – 95 %



4. Możliwość pomiaru przepływu w 
zakresie 0 – 20 m/s


