
L.Dz./PRO-dzpz / 4274  /2018     Tarnów, 12.10.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 
się z zapytaniem ofertowym na dostawę spektrofotometru do analizy instrumentalnej 
w laboratorium  uczelnianym. 
  
Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest spektrofotometr spełniający poniższe wymagania: 
: 

• Zakres pracy: od 190 do 1100 nm; 
• Obsługa kuwetek o długości drogi optycznej 10 mm 
• Dokładność  długości fali: nie gorsza niż 1.0 nm; 
• Powtarzalność długości fali: nie gorzej niż  0.3 nm; 
• Poziom światła rozproszonego: nie więcej niż 0.05% T (przy 220 nm, NaI)  
• Poziom szumów: co najwyżej 0.0005 Abs; 
• Dokładność fotometryczna: co najwyżej 0.003 Abs (przy 0.5 Abs); 
• Powtarzalność fotometryczna: nie więcej niż 0.002 Abs (przy 1.0 Abs); 
• Stabilność linii bazowej: nie więcej niż 0.001 Abs/h (po 2 godzinach od włączenia źródła 

światła); 
• Szybkość skanowania widma: zmienna, nie gorsza 1600 nm/min; 
• możliwość sterowania urządzeniem z poziomu komputera typu PC; 
• zestaw zawierający wielostanowiskowe oprogramowanie komputerowe do akwizycji i obróbki 

danych; 
• gwarancja co najmniej 24 miesiące 
• w cenie wliczona instalacja i szkolenie z obsługi 

 
Przykładowy model: Spektrofotometr UV-1280 firmy Shimadzu 
 
Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty na dostawę zamówienia ( załącznik nr 1 ) należy złożyć w opieczętowanej 
kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/4274/2108” do dnia 19 pażdziernika  
2018 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 
Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod adres email: 
oferty@pwsztar.edu.pl . 

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty 
3. Każda oferta  oddzielnie winna zawierać: 

a. cenę (zł brutto) za wykonanie całości zamówienia wraz z transportem 
b. okres gwarancyjny 
c. termin realizacji 

 
Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 
- cena 80% 
- okres gwarancji 20% 
 
-  cena 80% = waga kryterium 0,80 
Ilości punktów za złożoną ofertę: 
Ilo ść punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium 
Gdzie: 
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 
 
okres gwarancji 20% - waga kryterium 0,20 
Ilości punktów za złożoną ofertę: 
Ilo ść punktów = Twn /Tmax x 100 pkt x waga kryterium  
Gdzie: 
Tmax – najdłuższy  okres gwarancji spośród zaproponowanych ofert. 
Twn    – okres gwarancji  zaproponowany przez wykonawcę n. 



 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 
tym finansowe od Zamawiającego. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza lub 
6316615 Andrzej Irla. 


