
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.26.2017.RM  

Wrocław, 19 września 2017  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

Zamawiający Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, 

50-137 Wrocław informuje że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego 

Dotyczy : Zapytanie ofertowe pn. Dostawa bloku grzejnego z wytrząsaniem wraz z 

instalacją, uruchomieniem  i przeszkoleniem pracowników Wydziału Biotechnologii w zakresie 

obsługi. 

1. Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany 

poniżej: 

W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż przedłuża 

termin składania ofert. 

W związku z tym, Rozdział IX otrzymuje brzmienie: 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:  

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa 

ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29 

50-383 Wrocław  

w terminie do 25.09.2017 r., do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: 

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa 

ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29 

50-383 Wrocław  

w terminie 25.09.2017 r., godzina 10:30. 

 

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 



 

 

WB.2410.26. 2017.RM; załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:  

Dostawa bloku grzejnego z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego znajdującej  się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, wraz z instalacją oraz 
przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

 

LP. 

 
Minimalne parametry wymagane 

 

Parametry oferowane 

(wypełnia Oferent) 

 

Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane 

przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: 

„tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w 

przypadku parametrów lub funkcji innych należy je 

podać/opisać. 
 

Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach 

(poz. 14), producenta oraz model lub typ proponowanego 

urządzenia (poz. 15). 

 

A 
B C 

 
Parametry techniczne  

 

  
Funkcje: grzanie i wytrząsanie  

  Zakres temperatury od +5°C powyżej temp. 

otoczenia do 100°C 
 

  
Zakres regulacji temperatury 15°C/100  

  Dokładność regulacji temperatury w 20-

45°C ±0,5°C 
 

  Rozkład temperatury w 20-45°C  Max. 

±0,5°C 
 

  
Max. szybkość grzania 5,5°C/min  

  
Zakres prędkości 300-1500 obr./min.  

  
Amplituda wytrząsania 3 mm  

  
Wyświetlacz LCD  

  
Ilość programów minimum 5  

  

Blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 

ml, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm,   



 

 

  

Blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 ml, 

Ø16,5 mm, głębokość dołka: 95 mm,   

  

Blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 ml, 

Ø28,7 mm, głębokość dołka: 75 mm  

Inne 

  
Gwarancja min. 24 miesiące  

  Producent i typ / model proponowanego 

urządzenia  
 

 

 

……………………………………………………………………                                                      
……………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania 

zobowiązań) 

 

2. Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


