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Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa spektrofotometru mikroobjętościowego do ilościowych i jakościowych 

oznaczeń DNA/RNA/białka dla Zakładu Biochemii Genetycznej (1szt), dostawa termocyklera z gradientem 

temperatury dla reakcji PCR dla Pracowni Białek Jądrowych (1szt), Dostawa spektrofotometru do pomiaru 

stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości dla Pracowni Białek Jądrowych (1szt), Dostawa spektrofotometru 

do pomiaru gęstości optycznej OD600 dla Pracowni Białek Jądrowych (1szt), inkubatorów z wytrząsaniem (4szt) 

oraz inkubatora z chłodzeniem (1szt) dla Wydziału Biotechnologii UWr  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 5 zadań: 

Zadanie1: Dostawa spektrofotometru mikroobjętościowego do ilościowych i jakościowych oznaczeń DNA/RNA/białka 

0dla Zakładu Biochemii Genetycznej. 

Zadanie 2: Dostawa termocyklera z gradientem temperatury dla reakcji PCR dla Pracowni Białek 

Jądrowych 

Zadanie 3: Dostawa spektrofotometru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości dla 

Pracowni Białek Jądrowych 

Zadanie 4: Dostawa spektrofotometru do pomiaru gęstości optycznej OD600 dla Pracowni Białek 

Jądrowych 

Zadanie 5: Dostawa inkubatorów z wytrząsaniem (4szt) oraz inkubatora z chłodzeniem (1szt) dla 

Wydziału Biotechnologii 

 

 

Informacja  nr 2 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

Pytania od Wykonawcy nr 2: 

Dotyczy zadania nr 5 (dostawa inkubatorów z wytrząsaniem 4 szt. oraz inkubatora  

z chłodzeniem 1 szt.): 

1) Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury 12°C poniżej temperatury otoczenia do 65°C w 

przypadku inkubatora z wytrząsaniem składającego się z trzech jednostek ustawionych jedna na 

drugiej  i 15 °C poniżej temperatury otoczenia do 65°C w przypadku inkubatora z wytrząsaniem 

składającego się z pojedynczej jednostki?  



 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wskazanego w pytaniu zakresu nastawy temperatury. 

 

2) Czy Zamawiający dopuści zakres czasu wytrząsania: od 1 min do 10 dni?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wskazany w pytaniu zakres czasu wytrząsania.   

 

3) Czy Zamawiający dopuści oświetlenie halogenowe?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza oświetlenie halogenowe. 

 

4) Czy Zamawiający dopuści inkubator z chłodzeniem bez alarmu otwartych drzwi?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z chłodzeniem bez alarmu otwartych drzwi. 

Zamawiający wymaga aby inkubator z chłodzeniem posiadał alarm otwartych drzwi, odchyleń 

nastawionej temperatury (przegrzania i przechłodzenia). 

 

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego informację przekazała 
Mgr Katarzyna Węgrzyn 

 


