Bieruń, 5.03.2018

Dotyczy:
Postępowanie w trybie nieograniczonym na zakup i dostawę
Kulometru do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera w zakresie od 1 ppm do 5%
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty technicznej i cenowej na przyrząd laboratoryjny –
Kulometr do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera w zakresie od 1 ppm do 5%
Ilość sztuk: 1 sztuka
WYMAGANIA TECHNICZNE:
 Tryby pracy: miareczkowanie kulometryczne oraz miareczkowanie kulometryczne z korektą
ślepej próby oznaczanie ślepej próby
 Monitorowanie: funkcja monitorowania zużycia odczynnika KF, informująca użytkownika o
konieczności jego wymiany
 Maksymalna szybkość miareczkowania nie gorzej niż 2 mg na minutę
 Powtarzalność: dla standardu wody nie gorzej niż 0,3% wartości odniesienia
 Wyświetlanie krzywej miareczkowania: na wyświetlaczu LCD
 Kompensacja dryfu: Automatyczna oraz manualna
 Dokumentacja elektroniczna: Oprogramowanie archiwizująco-przetwarzające i/lub PDF
 Zakres pomiarowy: nie gorzej niż od 1 ppm do 0,2 %
 Odczyt pomiaru: odczyt z dokładnością nie gorzej niż 0,3 ppm
 Prezentacja wyników: wynik może być wyrażony w ppm, %, mg lub dowolnie wybranej innej
jednostce np. μg/ml
 Zastosowanie celi kulometrycznej bez diafragmy lub z diafragmą



Możliwość podłączenia dowolnego typu elektronicznej wagi analitycznej dostępnej na
polskim rynku (Radwag, Precisa, AND, Sartorius, Mettler, Ohaus, Scaltec, Gibertini)
 Bezpłatny zestaw odczynników startowych.
 Wbudowane mieszadło magnetyczne
 Drukarka kompatybilna z urządzeniem
 Menu w języku polskim
 Szkolenie i instalacja bezpłatne u klienta
 Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne
WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA :
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Dokumentacja w języku polskim
 Opis oferowanego urządzenia wraz z kartą katalogową, zdjęciami etc.
DODATKOWE WYMAGANIA:
 Szkolenie i instalacja bezpłatne u klienta
 Menu w języku polskim
WARUNKI GWARANCJI
 Okres gwarancji (minimum 12 miesięcy)
SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny:
 Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 48 godz.
TERMIN REALIZACJI:
 Do 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
WARUNKI DOSTAWY: DAP – Krupski Młyn
 Miejsce dostawy: NITROERG S.A. , 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1
WARUNKI PŁATNOŚCI:
 Forma płatności: przelew
 Termin płatności: min. 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Dodatkowo oferta winna zawierać:
a) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu , adres e-mail)
b) oferta handlowa
c) opis oferowanego urządzenia wraz z kartą katalogową, zdjęciami etc
d) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty
Termin składania ofert: do 20 marca 2018
Wybór oferty nastąpi do dnia: 27 marca 2018
Kryteria oceny oferty:
Wybór najkorzystniejsze oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
a) Cena netto- 90 pkt (90%) = cena najniższa z otrzymanych/cena ocenianej oferty *100 pkt *
90% (w przypadku ofert w różnej walucie do oceny zostają przyjęte wartości ofert w PLN –
przeliczenie ceny ofertowej nastąpi wg. kursu z dnia 12 lutego 2018).
b) Okres gwarancji -5 pkt (5%) = okres gwarancji ocenianej oferty/najdłuższy z otrzymanych
ofert *100 punktów * 5%
c) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – 5 pkt (5%) = czas reakcji najkrótszy z otrzymanych
ofert/czas reakcji ocenianej oferty *100 punktów * 5%
Do oferty należy dołączyć:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – Aktualny wyciąg z KRS oferenta
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: r.nowaczyk@nitroerg.pl
lub pocztą na adres:
NITROERG S.A.
Pl. A. Nobla 1
43-150 Bieruń
Robert Nowaczyk
Telefon osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: +48 605 904 829

