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Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJACY: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  tel. 22 6483856 w. 239 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do metkowania 
kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych 

Specyfikacja techniczna 

Nazwa  Wymagane parametry techniczne 

Urządzenia do 
wydruku etykiet  

Drukarka termotransferowa 

Technologia 
wydruku 

Druk termotransferowy 

Rozdzielczość 
wydruku 

Minimum 300dpi 

Materiał do 
nadruku 

Etykiety z tworzywa sztucznego 

Oprogramowanie Sterowniki do drukarki,  

Oprogramowanie umożliwiające projektowanie etykiet: kodów 
kreskowych z opisem 

Oprogramowanie umożliwiające odczytywanie kodów kreskowych 
przy użyciu skanera i automatyczne wyszukiwanie ich w bazie 
danych excell i access 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE 

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN – CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 

 



     

  

Materiały 
eksploatacyjne 

Etykiety wykonane z tworzywa sztucznego odporne na odklejanie: 
w trakcie zamarzania w warunkach par ciekłego azotu -170°C oraz 
rozmarzanie w trakcie kontaktu z wodą o temperaturze 35°C 

Druk odporny na niska temperaturę i kontakt z wodą  

Etykiety o wymiarach maksymalnych 30x20mm w liczbie minimum 
2500 sztuk 

Etykiety o wymiarach maksymalnych 65x30mm i minimalnej 
długości dłuższej krawędzi 45mm w liczbie minimum 2500 sztuk 

Kalka żywiczna potrzebna do za druku ww. liczby etykiet 

 

Czytnik  kodów 
kreskowych ze 
stacja bazową 

Obsługa: skaner ręczny, bezprzewodowy, łączność z laptopem przy 
użyciu stacji bazowej oraz z urządzeniami wyposażonymi w 
interfejs Bluetooth, także bez pośrednictwa bazy 

Źródło światła: laser 

Zdolność odczytu kodów uszkodzonych, niewyraźnych, zatartych, 
wyblakłych, pokrytych szronem 

 

Komputer 
przenośny typu 
laptop  

Komputer do obsługi skanera i gromadzenia danych umożliwiający 
identyfikację próbek 

 

 

2. Zakres dostawy 

 
a) Urządzenia do metkowania kriofiolek wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 

danych – 1szt.  

b) Przeszkolenie w zakresie obsługi ww sprzętu w siedzibie zamawiającego 

c) Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej 
lub elektronicznej.  

d) Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji, nie będący przedmiotem praw osób trzecich. 

e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył serwis gwarancyjny lub wykazał 
w ofercie punkt serwisowy, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne 
Wykonawcy, a następnie będzie pełnił funkcje serwisu pogwarancyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnej nazwy i adresu tego 
punktu serwisowego. 



     

  

f) Wymagany okres gwarancji Urządzenia do metkowania kriofiolek: minimum 24 
miesięcy.  

 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

 Cenę netto za dostarczenie i wykonanie usługi, 

 Parametry techniczne oferowanego sprzętu, 

 Datę sporządzenia oferty, 

 Pieczęć firmową, 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 Czytelny podpis wykonawcy. 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, faxu lub poczty elektronicznej na 
adres e-mail: przetargi@obpan.pl do dnia 26.11.2012 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
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