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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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu pipet wraz z 

dedykowanymi końcówkami i pudełkami. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Tłok pipety wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Uchwyt i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF. 

 Dolna część pipety wykonana z autoklawowalnego materiału. 

 Możliwość zmiany objętości dwoma niezależnymi pokrętłami. 

 Konstrukcja pipety niewymagająca smarowania elementów uszczelniających. 

 Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki przez operatora. 

 Dodatkowy element barwny  personalizujący pipetę (np. kolorowa opaska). 

 Kolorowy tłok dla każdego modelu inny ułatwiający wybór odpowiednich 

końcówek. 

 
Zestaw pipet z końcówkami 

Nazwa  Wymagane parametry techniczne 

Pipeta automatyczna nr 1 – 1 szt. wielomiarowa o zakresie 0,2 - 2 μl 

Pipeta automatyczna nr 2 – 1 szt. wielomiarowa o zakresie 1 - 10 μl 

Pipeta automatyczna nr 3 – 1 szt. wielomiarowa o zakresie  2 - 20 μl 

Pipeta automatyczna nr 4 – 1 szt. wielomiarowa o zakresie 20 - 200 μl 

Pipeta automatyczna nr 5 – 1 szt. wielomiarowa o zakresie 100 - 1000 μl 

Pipeta automatyczna nr 6 – 1 szt. wielomiarowa o zakresie 1000 - 5000 μl 

Stojak na pipety typu karuzela możliwość umieszczenia przynajmniej 6 pipet, obrót 
stojaka wokół własnej osi 

Końcówki minimum 1000 szt. Objętość jednej końcówki 10 μl  

Końcówki minimum 1000 szt. Objętość jednej końcówki 200 μl 

Końcówki minimum 1000 szt. Objętość jednej końcówki 1000 μl 
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Końcówki minimum 1000 szt. Objętość jednej końcówki  5000 μl 

Pudełko do końcówek – 2 szt. Końcówki o objętości - 10 μl  

Pudełko do końcówek – 2 szt. Końcówki o objętości - 200 μl 

Pudełko do końcówek – 2 szt. Końcówki o objętości - 1000 μl 

Pudełko na końcówki – 2 szt. Końcówki o objętości - 5000 μl 

 

 

3. Zakres dostawy 

 
a) Zestaw pipet wraz z dedykowanymi końcówkami i pudełkami – 1 komplet. 

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

c) Dostarczenie sprzętu do miejsca użytkowania – siedziba Zamawiającego. 

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. 

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

b) Wymagany okres gwarancji zestawu pipet: minimum 12 miesięcy.  

 

 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.01.2012 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

 Cenę netto za dostarczenie i wykonanie usługi, 

 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 06.01.2012 
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VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
 
 


