
L.Dz./PRO-dzpz /  2404  /2019                        Tarnów,  21.05.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 

Tarnów zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę spektrofotometrów. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń: 

Część 1.   

Spektrofotometr UV VIS do pomiarów w zakresie światła widzialnego  

i ultrafioletu. Urządzenie ma służyć do badania próbek substancji stałych 

 i ciekłych w ramach zajęć laboratoryjnych Inżynierii Materiałowej. Parametry 

urządzenia musza umożliwiać wykorzystanie go do badań naukowych i 

przemysłowych. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

1.Długość fali - 190-1100 nm 

2. Funkcje pomiaru - absorbancja, transmitancja 

3. Źródło światła - lampa deuterowa UV i lampa halogenowa VIS 

4. Układ optyczny - podwójna wiązka 

5. Szerokość pasma widmowego - 1 nm 

6. Rozdzielczość długości fali - 1 nm 

7. Dokładność długości fali 0,2 nm 

8. Kuwety kwarcowe prostokątne o drodze optycznej 10mm, szt. 2 

9. Interfejsy komunikacyjne - 1- USB 

10. Język instrukcji - polski, język oprogramowania – polski lub angielski 

 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: UV-VIS-NIR JASCO V-770 

 

Część 2. 

 

Spektrofotometr Uv-Vis  do obsługi metod testowych firmy Merck. Urządzenie 

będzie używane w laboratorium chemicznym – realizacja kursów Chemia 

Nieorganiczna, Chemia Koordynacyjna, Analityczne Metody Instrumentalne, 

Pracownia Dyplomowa. 

 

Podstawowe wymagania techniczne: 

1. Spektrofotometr UV-Vis. 

2. Zakres długości fali co najmniej 340-1100 nm. 
3. Wybór długości fali co 1 nm. 
4. Dokładność długości fali +/- 1 nm. 
5. Odtwarzalność długości fali <0,5 nm. 
6. Tryb pracy: absorbancja, stężenie. 



7. Zakres fotmetryczny +/- 3.0 Abs. 
8. Szerokość spektralna  4 nm. 
9. Możliwość wykonywania oznaczeń z wykorzystaniem gotowych testów 

kuwetowych. 
10. Automatyczne rozpoznawanie testów: Spectroquant® cell, reagent tests. 
11. Gniazda pomiarowe dla kuwet okrągłych 16 mm i prostokątnych: 10, 20 

 i 50 mm  z automatycznym rozpoznawaniem. 
12. Instrukcja obsługi w języku polskim. 
13. Szkolenie w siedzibie Użytkownika. 
14. Co najmniej 12 miesięczna gwarancja i serwis w Polsce. 
15. Spektrofotometr fabrycznie nowy, menu w języku polskim. 

 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Prove 100 Spectroquant 1 

UNIT 1 X 1 UNIT 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawcy mogą składać oferty oddzielnie na Część 1; Część 2 zamówienia 

lub na całość zamówienia.  

2. Oferty na dostawę zamówienia  należy złożyć w opieczętowanej kopercie z 

dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/  2404 /2019” do dnia 29 maja 2019 

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 . 

3. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

 cenę (zł brutto) za całość zamówienia wraz z wysyłką. 

 okres gwarancji (min. 12 miesięcy) od daty podpisania  protokołu odbioru. 

 Termin realizacji (ilość dni) od daty podpisania umowy (Załącznik nr 1).  

4. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według 

kryteriów: 

 - cena 100%. 

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

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie 

umowa, projekt umowy  - załącznik nr 2. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 

 tel.14 6316645 dr inż. Wiesław Juda , e-mail:  mikragin@poczta.fm - Część 1; 

 tel. 14 6316649  mgr Iwona Karoń e-mail:  i_karon@pwsztar.edu.pl  - Część 2 

 lub   tel. 14 6316 683  mgr inż. Zbigniew Czemierowski  e-mail: 

z_czemierowski@pwsztar.edu.pl . 
10. Na podstawie Art.4 Ust. 3 Ustawy z dnia  9 listopada 2018 „Elektroniczne fakturowanie w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym” ( Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23) Zamawiający wyłącza 

stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
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