
 

 

 

 

 

 

WNB.2710.4.2020.AM

 Wrocław, 19.10.2020 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa wirówki mikrolitrowej 

 
 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

WYKONAWCY 

 

 

Zamawiający Wydział Nauk Biologicznych zawiadamia, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania, 

na które WNB udziela wyjaśnień. 

 

 

pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z maksymalnym przyspieszeniem odśrodkowym 21 206 xg z 
możliwością ustawienia niższej wartości? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 
pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z możliwością wpisania dowolnej wartości prędkości (w zakresie 500 
– 15 000 RPM) za pomocą klawiatury numerycznej? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 

pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o wymiarach: głębokość 378mm; wysokość 240 mm? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 
pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o wadze 11,9 kg? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 

pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z poborem mocy 380W? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 

pytanie nr 6 

Czy Zamawiający jako dodatkowy rotor rozumie dostarczenie wirówki z dwoma rotorami na 24 probówki o poj. 1,5ml / 
2ml? 
Zamawiający wymaga dostarczenia wirówki z jednym rotorem na 24 probówki o pojemności 1,5 ml / 2 ml. 
 



pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnym przyspieszeniu odśrodkowym 15279 x g ? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 

pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach: 180 x 220 x 270 mm [ HxWxD]? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 

pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o ciężarze 5 kg. 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 

 

pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę z maksymalnym przyspieszeniem odśrodkowym o wartości 21200 
x g? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 

 

pytanie nr 11 

Czy dopuszczają Państwo wymiary: szerokość 240 mm, głębokość 360 mm, wysokość 280 mm, wagę 12,8 kg i pobór 
mocy 125 W przy spełnieniu pozostałych wymagań ? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 

 

pytanie nr 12 

Czy dopuszczają Państwo możliwość wyboru prędkości skokowo co 10 obrotów ? 
Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 

 

pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę z prędkością maksymalną 13 300 obr./min ? 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o zaoferowanej jakości. 
 
 

pytanie nr 14 

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wirówkę o max. RCF 18620xg? 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 

 

pytanie nr 15 

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 280x364x274mm? 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 

 

pytanie nr 16 

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zasilaniem 160W? 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o zaoferowanej jakości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ponadto Zamawiający wprowadza do treści zapytania ofertowego zmiany: 
 

1. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

było: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja, uruchomienie oraz 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego wirówki mikrolitrowej. 

jest: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie do Instytutu Biologii 

Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wirówki mikrolitrowej. 

 

było: 

W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalację, 

uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi zamawianego urządzenia / zamawianych urządzeń pracowników 

Zamawiającego. 

jest: 

W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie zamawianego 

urządzenia / zamawianych urządzeń. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

było: 

Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą, adresem Wykonawcy.  

Koperta powinna być zaadresowana na: 

Uniwersytet Wrocławski, Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych 

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, II p. pok. nr 20 

z adnotacją:  

,,Postępowanie nr WNB.2710.4.2020.AM” 

jest: 

Ofertę można złożyć pocztą tradycyjną na adres:  

Uniwersytet Wrocławski, Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych 

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, II p. pok. nr 20 

z adnotacją:  

,,Postępowanie nr WNB.2710.4.2020.AM” 

lub elektronicznie na adres: anna.masalska@uwr.edu.pl 

 

VII. OCENA OFERT  

było: 

Wartość punktowa kryterium parametry techniczne wyliczana będzie w skali 30 pkt (maksymalna liczba punktów w 

kryterium) wg wzoru: 

Kryterium Waga [%] Maksymalna 
liczba punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena 70 70        Cena najtańszej oferty  
C = -------------------------------------- x 70pkt  
       Cena badanej oferty 

Parametry techniczne 30 30 Możliwość wymiany rotora – 20pkt 

Dodatkowy rotor na 24 probówki – 10pkt 
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jest: 

Wartość punktowa kryterium parametry techniczne wyliczana będzie w skali 30 pkt (maksymalna liczba punktów w 

kryterium) wg wzoru: 

Kryterium Waga [%] Maksymalna 
liczba punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena 70 70        Cena najtańszej oferty  
C = -------------------------------------- x 70pkt  
       Cena badanej oferty 

Parametry techniczne 30 30 Możliwość wymiany rotora – 30pkt 

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

było: 

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

Dziekanat WNB Anna Masalska 

ul. Kuźnicza 35, p. II, pok. nr 20 

50-138 Wrocław  

w terminie do 20.10.2020 r., do godziny 12:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

jest: 

Ofertę należy złożyć w sposób opisany w dziale IV w terminie do 22.10.2020 do godziny 12:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22.10.2020 r. do godziny 

12:00. 
 
Do niniejszego pisma załączony zostaje zmieniony załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (zmiana dotyczy wyłącznie 
punktu II – parametry urządzenia nieobligatoryjne). 
 
         
 
 

W imieniu Zamawiającego, 
 
Anna Masalska 


