
L.Dz./PRO-dzpz /2775/2019                        Tarnów, 24.06.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

Tarnów zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę mikroskopów. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń: 

 1.  Mikroskop biologiczny z kamerą                 1 szt.. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

 Mikroskop przystosowany do badań w jasnym polu. 

 Statyw z wbudowanym oświetlaczem LED, z płynną regulacją natężenia oświetlenia. 

Czas pracy oświetlenia do 60 000 godzin. Zawierający matrycę minimum stu mikro 

soczewek wieloogniskujących, zapewniających 100% równo oświetlonego całego pola 

widzenia.  

 Łatwy dostęp dodiody LED, od frontu statywu, bez konieczności jego przekręcania i 

stosowania narzędzi. Ustawianie oświetlenia wg zasady Kohlera. 

  W tylnej części statywu uchwyt, do łatwego i bezpiecznego przenoszenia mikroskopu.  

  Odłączalny kabel zasilającyumieszczonym na tylnej ścianie statywu 

  Włącznik On/Off 

  Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia  

  Okulary szerokokątne 10x, o polu widzenia 20 mm, każdy z możliwością montażu 

mikrometrów okularowych. Blokada wkrętem ampolowym każdego z okularów. 

  Obiektywy w korekcji do nieskończoności o długości fokalnejmin 60 mm o parametrach  

 

o 4x/0.10, odległość robocza min 30 mm 

o 10x/0.25, odległość roboczamin 7 mm 

o 40x/0.65, odległość robocza min. 0,65 mm 

o 100x/1.25, odległość robocza min 0,23 mm , immersja olejowa  

 

 Stolik krzyżowy prawostronny, pokrętła x-y w jednej osi, możliwość stosowania dwóch  

preparatów. Mechanizm automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia 

preparatu (wymiana preparatu bez konieczności używania śrub ogniskowania 

mikro/makro). 

 Miska obiektywowa pochylona do wewnątrz statywu. 

 Ruch mikro / makro w jednej osi  

 Kondensor Abbego z przysłoną aperturową, z wyskalowanymi pozycjami dla danego 

obiektywu, N.A. min.1,25, z ruchem pionowym 

 Nasadka okularowa z możliwością montażu urządzenia rejestrującego za pomocą łącznika 

typu C-mount 



 Okulary, nasadka okularowa i obiektywy muszą zawierać chemiczne środki 

antygrzybiczne. 

 Możliwość rozbudowy mikroskopu o: kontrast fazowy i ciemne pole, fluorescencje, 

obiektyw do oznaczania wybranych miejsc w preparacie,  

 Kolorowa kamera mikroskopowa mocowana do mikroskopu za pomocą łącznika typu C-

Mount o parametrach : 

o Matryca 1 / 2.5” CMOS 5,7mm x 4,28 

o Rozdzielczości 5 mln pikseli  

o Wielkość piksela 2,2x 2,2 mikrona  

o Zakres dynamiki 67 dB 

o Automatyczna i manualna kontrola balansu bieli, czasu ekspozycji i korekcji barw  

o Interfejs komunikacj z komputerem  USB 3.0 

o Odstęp sygnału do szumu 41dB 

o Oprogramowanie do pełnego sterowania kamera  

o Przenośna stacja robocza o parametrach : 

 Procesor Intel Core i5 

 Pamięć RAM 8GB 

 Rozdzielczość ekranu Full HD 

 Dysk twardy 1000GB  

 Windows 10  

 

 

 2. Mikroskop biologiczny będący wyposażeniem pracowni dydaktycznej       7 szt. 

 

Podstawowe wymagania techniczne: 

 Mikroskop do badań w jasnym polu. 

  Wbudowany w statyw zasilacz i oświetlacz LED. Czas pracy oświetlenia- 60 000 godzin. 

 Układ oświetlenia zawierający matrycę soczewek wieloogniskujących, umożliwiających    

      100% równo oświetlonego całego pola widzenia potwierdzone katalogiem producenta. 

  Łatwy dostęp do diody LED-  od frontu statywu, bez konieczności jego przekręcania i 

stosowania narzędzi. 

  Odłączalny kabel zasilający, z wieszakiem umieszczonym na tylniej ścianie statywu 

  Włącznik On/Off 

  Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia  

  Okulary szerokokątne 10x, o polu widzenia min. 18 mm, każdy z możliwością montażu 

mikrometrów okularowych. Blokada wkrętem ampolowym każdego z okularów przed 

niepowołanym wyjęciem z nasadki okularowej  

 Obiektywy klasy Plan Achromat w korekcji do nieskończoności, o dużych odległościach 

roboczych. System CFI-ChromaticAberrationFree - wolne od aberracji chromatycznej: 

-  4x/0.10, odległość robocza min. 25 mm 

- 10x/0.25, odległość robocza min. 6,7 mm 



- 40x/0.65, odległość robocza min. 0,6 mm 

- 100x/ 1.25, odległość robocza min. 0,14 mm, immersja olejowa  

 Stolik krzyżowy prawostronny, porkętła x-y w jednej osi  

  Ruch mikro / makro w jednej osi  

 Kondensor Abbego z przysłoną aperturową, z wyskalowanymi pozycjami dla danego 

obiektywu, N.A. min. 1,25, z ruchem pionowym i uchwytem do mocowania filtrów. 

 Ergonomiczna nasadka okularowa, o kącie pochylenia okularów  30 stopni , obracana o 

360º 

 Okulary, nasadka okularowa i obiektywy muszą zawierać chemiczne środki 

antygrzybiczne 

 

 

3. Mikroskop stereoskopowy będący wyposażeniem pracowni dydaktycznej     7 szt. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

 Powiększenie mikroskopu od 8x do 35x, bez wymiany elementów optycznych- okularów 

czy obiektywów. 

 Zoom mikroskopu 4,4:1 

 Układ optyczny, tory optyczne równoległe. Obraz rzeczywisty, prosty, nieodwrócony.  

      Dwustronne pokrętło zmiany powiększenia zoom, wyskalowane.  

 Obiektyw o powiększeniu 1x, odległość robocza max. 100mm. 

 Możliwość rozbudowy mikroskopu o obiektywy o powiększeniach : 0,5x, który zapewni 

odległość roboczą min. 181 mm oraz obiektyw 0,7x, który zapewni odległość roboczą 

min. 127 mm  

 Okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia 21 mm i regulacją dioptryjną. Każdy okular z 

możliwością montowania mikrometrów pomiarowych. Gumowe osłonki chroniące 

obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu. 

 Statyw ze stabilną podstawą o wysokości kolumny min. 32 cm. Dwustronny mechanizm 

ogniskowania położony na wysokości min. 13,5 cm od blatu, na którym ustawiony jest 

mikroskop. Okrągła, wymienna, płyta stolika na preparaty, o średnicy min. 90 mm.  

 Podwójny, dwustronny mechanizm ogniskowania  

 Nasadka okularowa dwuoczna, pochylona pod kątem 45º. 

 Pierścieniowy oświetlacz LED do światła odbitego wyposażony w co najmniej 50 diód o 

wysokiej jasności z potencjometrem na obudowie  

 Gumowe muszle oczne, pokrowiec antystatyczny na mikroskop. 

 

 

 

 

 

 



II. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Mikroskopy muszą pochodzić od jednego dostawcy 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać 

oferty tylko na całość zamówienia.  

3. Oferty na dostawę zamówienia  należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/2775/2019” do dnia  02 lipca 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 . 

4. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

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

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

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

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

6. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

 - cena 100%. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa, 

projekt umowy  - załącznik nr 1. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 

785 158 572,  Pani Monika Olchawa-Pajor, e-mail: olchawa.pajor@gmail.com 

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

z_czemierowski@pwsztar.edu.pl . 

11. 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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