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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. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej destylarki do wody oraz 

zbiornika na wodę. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
Nr części 
zamówienia 

Nazwa  Wymagane parametry techniczne  

1. Destylarka do 
wody 

Zasilanie elektryczne, napięcie znamionowe 230 V 
/ 50Hz 
Destylowanie wody wodociągowej i dejonizowanej 
Przewodność destylatu (dla temperatury 25°C) 
poniżej  0,7 μS/cm 
Ilość destylatu produkowanego w ciągu 1 godziny 
minimum 4 l 
Elementy wchodzące w kontakt z wodą wykonane 
ze szkła krzemowego  

I klasa ochronności przed porażeniem 
elektrycznym 

2. Zbiornik na 
wodę 

Zbiornik o pojemności 50-60l 
Wyposażony w metalowy kranik 

 

 

 

3. Zakres dostawy 

 
a) Częśd 1. Destylarka do wody - 1szt 

Częśd 2. Zbiornik na wodę – 1szt 

POLSKA AKADEMIA NAUK  
OGRčD BOTANICZNY ï CENTRUM ZACHOWANIA RčŧNORODNOśCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE  

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN ï CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 
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b) Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej 
lub elektronicznej (Częśd nr 1). 

c) Dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego. 

d) Przedmiot zamówienia musi byd wolny od wszelkich wad i uszkodzeo, 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. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnej nazwy i 
adresu tego punktu serwisowego. 

a) Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i 
bezpiecznej obsługi w siedzibie Zamawiającego. 

b) Wymagany okres gwarancji zestawu minimum 24 miesiące.  

 

 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  do dnia 23 sierpnia 2013 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierad następujące elementy: 

¶ Nazwę oraz model oferowanego sprzętu 

¶ Cenę netto za poszczególne  części zamówienia, 

¶ Datę sporządzenia oferty, 

¶ Pieczęd firmową, 

¶ Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

¶ Czytelny podpis wykonawcy 

¶ Dokumentację  potwierdzająca wymagane parametry (Częśd 1. dokumentacja 
producenta, Częśd 2. informacja katalogowa i in.) 

 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna byd dostarczona do siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą albo 
przesłana na adres e-mail: przetargi@obpan.pl do dnia 06.08.2013 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Rozpatrywane  będą oddzielnie poszczególne części zamówienia. 
2 – Kryterium decydującym o wyborze wykonawcy na poszczególne części jest w 100% cena. 
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