
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.6.2017.RM  

Wrocław, 16 lutego 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 :Dostawa spektrofluorymetru do pomiaru czasu zaniku fluorescencji dla Zakładu Chemii 

Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej  się przy ul. F. Joliot-

Curie 14a we Wrocławiu.  

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej: 

Rozdział IV, ustęp 5 otrzymuje brzmienie. 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania 

minimalne. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób nie 

budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

b) Specyfikację urządzenia w postaci dostarczonej przez Wykonawcę specyfikacji 

technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego 

dokumentu świadczące, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

c) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru z załącznika nr 2.  

d) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

e) Pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do 

niej załączonych.  



 

 

 

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 22.02.2017 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 22.02.2017 r., godzina 11:00. 

 

Zmianie ulega Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia-Specyfikacja techniczna-

Wymagania minimalne- poprzez modyfikację punktu 5 i dodanie punktu 6. 

 

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WB.2410.6.2017.RM; załącznik nr 1 

ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa Spektrofluorymetr do pomiaru czasu zaniku fluorescencji dla 

Zakładu Chemii Biologicznej 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. 9), producenta oraz model lub typ 

proponowanego urządzenia (poz. 10). 
 

A 
B C 

 
Parametry techniczne  

 

  
uchwyt do kuwety stabilizowany termiczne z 
możliwością wyboru temperatury od -25 do 105 °C 
  

 

  
monochromator emisyjny w zakresie co najmniej od 
200 do 800 nm  

  
moduł sterujący wraz z detektorem umożliwiający 

pomiar czasu życia fluorescencji nie dłuższego niż 

25 ps w zakresie od 250 do 650 nm. 

 

   wszystkie niezbędne kable i połączenia optyczne 
  

  
laserowe źródła światła o długości fali, 488 nm, 595 
nm z oknami spektralnymi nie większymi niż +/- 10 
nm. Umożliwiające pomiary 25 ps czasów życia 
fluorescencji 

 

  
źródło światła typu dioda LED o długości fali 350 nm 
+/- 10 nm o połówkowej długości pulsu światła nie 
większej niż 850 ps 

 

  
komputer wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, 
systemem operacyjnym oraz oprogramowywaniem 
umożliwiającym zbieranie i analizę danych. 
 

 



 

 

  
możliwość późniejszego zainstalowania 
polaryzatora emisji 
 

 

Inne 

  
Gwarancja min.    12     miesięcy  

  Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia  

 

 

 

 

                                                                                                      ……………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

                    
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania 

zobowiązań) 

 

 


