
załącznik nr 1a do SIWZ 

nr postępowania: BZP.2410.18.2020.GK 

 

FORMULARZ OFERTY-SPECYFIKACJA 

Postępowanie przetargowe pn.: 

„Dostawa spektrometru NMR 500MHZ dla Wydziału Chemii  

Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

 

Poz. Oferujemy fabrycznie nowy spektrometr NMR 500 MHZ: 

1 2 3 

A 

Spektrometr  

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Parametry oferowanego spektrometru 

zgodne z wymaganiami opisanymi w 

Załączniku nr 8 - Opis Przedmiotu 

Zamówienia - specyfikacja techniczna. 

TAK/NIE (2) 

B 

 

Dodatkowe cechy podlegające ocenie: 

1.  TAK/NIE (2) 

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Automatyczny zmieniacz próbek opisany 

w pkt. 10 Załacznika nr 8  do SIWZ - OPZ 

posiadający możliwość do automatycznej 

zmiany próbek ciekłych jak i stałych.  

2.  TAK/NIE (2) 

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Urządzenie do wyjmowania/wkładania 

oraz przesuwania sondy opisanej w 

punkcie 7 Załacznika nr 8  do SIWZ - OPZ 

bez konieczności ogrzania sondy do 

temperatury pokojowej.  

3.  TAK/NIE (2) 

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Urządzenie do testowania jakości 

przygotowania oraz prędkości kręcenia 

rotorów do ciała stałego przed użyciem w 

sondzie HXMAS opisanej w pkt. 8 

Załacznika nr 8 do SIWZ - OPZ 

4.  TAK/NIE (2) 

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Opcja sondy opisanej w pkt. 6 Załącznika 

nr 8 do SIWZ - OPZ zapewniająca 

możliwość prowadzenia pomiarów z 

jednoczesnym odprzęganiem 1H i 19F (tj.: 

X- {1H, 19F}). 



5.  TAK/NIE (2) 

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Konstrukcja obu sond opisanych w pkt.  6 

i 7 Załacznika nr 8  do SIWZ - OPZ 

umożliwiająca odcięcie gazu o zmiennej 

temperaturze od bezpośredniego kontaktu 

z wirnikiem próbki, dzięki czemu pomiary 

w zmiennej temperaturze nie wymagają 

specjalnego rodzaju rotorów.  

6.  TAK/NIE (2) 

 

Nazwa/Model/Opis: 

…………....................……….................… 

………….............................…........……… 

………………..................................……(1) 

 

Minimum 5 rotorów do ciała stałego dla 

próbek 3,2 mm dedykowanych do sondy z 

pkt. 8 oraz do automatycznego zmieniacza 

próbek z pkt. 10 Załącznika nr 8 do SIWZ 

- OPZ  

 

(1) - Wykonawca jest zobowiązany podać 
(2) - Wykonawca jest zobowiązany skreślić niewłaściwe 

 

 

 

..............................................                        ……………………………………………………… 
               (miejscowość, data)                                             (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                      do podejmowania zobowiązań)  

 


