
 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.16.2019.RM  

Wrocław, 01 października 2019  

 Zmiana  zapytania ofertowego pn.:  

Zadanie 1: Dostawa autoklawu-sterylizatora parowego dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarki kołyskowej dla Zakładu Biologii Molekularnej Komórki Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w 

zakresie obsługi. 

Zadanie 3: Dostawa wirówki z chłodzeniem wraz z rotorami dla Zakładu Biologii Molekularnej 

Komórki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz 

przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 4: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego dla Pracowni Białek Jądrowych  Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w 

zakresie obsługi. 

Zadanie 5: Dostawa mierników gęstości komórek ( 2szt) dla Zakładu Mikrobiologii Molekularnej dla 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 6: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego do prób małej skali  dla Zakładu 

Biotechnologii Białek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją 

oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 

poz. 1986 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 

zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów 

badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie w art. 11 ust. 8. 

 
 
 

§1 
 
 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii zawiadamia, że dokonał zmiany w 

zadaniu nr 6 pn: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego do prób małej skali  dla Zakładu 



2 

 

Biotechnologii Białek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  wraz z instalacją 

oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

   Zmianie uległ załącznik nr 1.6 Opis Przedmiotu Zamówienia- specyfikacja Techniczna- 

Wymagania minimalne w pozycji 2. 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr  
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Zadanie 6, WB.2410.16.2019.RM, ZAŁACZNIK 1.6 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE- 

ZMIANA  
 

Zadanie 6: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego do prób małej skali  dla Zakładu 

Biotechnologii Białek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  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. 8), producenta oraz model lub typ 

proponowanego urządzenia (poz. 9). 
 

A 
B C 

 
Parametry techniczne homogenizatora ultradźwiękowego do prób w małej skali 

1 objętość próby 200 μl - 5 ml 
 

2 sonda o średnicy  5/64” 
 

3 maksymalne wymiary - szer. x gł. x wys. 
(mm)  203×190×146 

 

4 Częstotliwość 20 kHz 
 

5 Pobór mocy 55 W 
 

6 praca w pomieszczeniu o temperaturze w 

zakresie: 5 - 40ºC 
 

7 praca w pomieszczeniu o wilgotności w 
zakresie: 10 - 95% 

 

Inne 
    

 

 

8 
Gwarancja minimum  24 miesięcy  

 
 
 

 

 

 

9 Producent  i typ / model  
proponowanego urządzenia 

 

 
 

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

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

zobowiązań) 

 

 

 

  
 


