Załącznik nr 2- DZ-2501/23034/2625/13–
Dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 1 – Cieplarka do hodowli mikroorganizmów, 1szt.
CPV: 38 00 00 00-5
Parametr

Opis wymagań dla parametru

Oferowane parametry

Oferowane urządzenie: należy podać producenta, model, nr kat., rok produkcji
Pojemność

nie mniej niż 100L

Zakres temperatury

od +4 do +100 °C

Liczba półek

2 lub więcej

Model/tryb

wymuszony obieg powietrza

Materiał wewnętrzny

wnętrze cieplarki i półki ze stali nierdzewnej

Wysokość zewnętrzna

nie więcej niż 800 mm

Szerokość zewnętrzna

nie więcej niż 800 mm

Odchylenia temperatury przy
37°C
Zasilanie

± 0,2°C

Certyfikat kalibracji
fabrycznej
Szkolenie

dostawa z certyfikatem kalibracji fabrycznej dla 4°C; 20°C; 25°C; 30°C; 35°C;
37°C; 41,5°C; 44°C

Gwarancja

Gwarancja 12 miesiące od daty uruchomienia

Serwis

Serwis
na
terenie
Polski,
należy
podać
lokalizację
Czas reakcji serwisu - do 48 godzin
Instrukcja obsługi.
Jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim
dostarczona wraz z urządzeniem. Dopuszcza się instrukcję w języku angielskim.

Instrukcja obsługi

230V, 50/60 Hz

Wymagane

.……………………………
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną

Załącznik nr 2- DZ-2501/23034/2625/13–
Dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy

Zad. 2 – Cieplarka do hodowli mikroorganizmów, 1szt.
CPV: 38 00 00 00-5
Parametr

Opis wymagań dla parametru

Oferowane parametry

Oferowane urządzenie: należy podać producenta, model, nr kat., rok produkcji
Pojemność

nie mniej niż 100L

Zakres temperatury

od +20 do +70 °C

Liczba półek

2 lub więcej

Model/tryb

wymuszony obieg powietrza

Materiał wewnętrzny

wnętrze cieplarki i półki ze stali nierdzewnej

Wysokość zewnętrzna

nie więcej niż 800 mm

Szerokość zewnętrzna

nie więcej niż 800 mm

Odchylenia temperatury przy 37°C

± 0,2°C

Zasilanie

230V, 50/60 Hz

Certyfikat kalibracji fabrycznej
Szkolenie

dostawa z certyfikatem kalibracji fabrycznej dla 20°C; 25°C;
30°C; 35°C; 37°C; 41,5°C; 44°C
Wymagane

Gwarancja

Gwarancja 12 miesiące od daty uruchomienia

Serwis

Serwis na terenie Polski, należy podać lokalizację
Czas reakcji serwisu - do 48 godzin
Instrukcja obsługi. Jedna kopia kompletu instrukcji w języku
polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Dopuszcza się
instrukcję w języku angielskim.

Instrukcja obsługi

.……………………………
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną

