
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 6/NCBR2/2018 

NA DOSTAWŇ URZłDZENIA DO BADANIA PRZEPUSZCZALNOśCI śWIATĞA W 

MATERIALE  

 

 

Dla procedury udzielenia zam·wienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartoŜci przedmiotu zam·wienia powyŨej 20 000 PLN. 

 

 

Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zam·wieŒ Publicznych, 

jak r·wnieŨ protestom i odwoğaniom. 
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1. Wprowadzenie. 

 

Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zam·wieŒ Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 zp·Ŧn.zm.).  

 

W szczeg·lnie uzasadnionych przypadkach ZamawiajŃcy ma prawo zmiany treŜci Zapytania 

Ofertowego, z wyğŃczeniem kryteri·w oceny ofert, warunk·w udziağu w postňpowaniu oraz 

sposobu oceny ich speğniania. Zmiana moŨe nastŃpiĺ w kaŨdym momencie, przed upğywem 

terminu skğadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja zostanie 

niezwğocznie przekazana wszystkim podmiotom, kt·re pobrağy od ZamawiajŃcego 

Specyfikacjň i bňdzie dla nich wiŃŨŃca.  

 

Sğownik termin·w uŨywanych w Zapytaniu Ofertowym:  

ZamawiajŃcy ï Marcato Sp. z o.o. Rzakta 82, 05-408 Glinianka, KRS 0000014309                   

NIP 113-00-87-626, REGON 010660473. 

ZO ï Zapytanie Ofertowe. 

Oferent ï osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajŃca osobowoŜci 

prawnej biorŃca udziağ w procedurze wyrobu Wykonawcy. 

Dostawca ï osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajŃca osobowoŜci 

prawnej, kt·ra zostağa wybrana w procedurze wyrobu Wykonawcy.  

PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zam·wieŒ Publicznych, 

 

 

2. Opis techniczny przedmiotu zam·wienia. 

       KOD CPV 38400000-9 

UrzŃdzenie zdolne do badania przepuszczalnoŜci Ŝwiatğa oraz zamglenia pr·bki.  

Parametry urzŃdzenia: 

¶ Aparat dwuwiŃzkowy 

¶ Badanie w zakresie spektralnym minimum od 190 nm do 1100 nm (UV-VIS) 

¶ Zakres pomiaru 0-100%, 

¶ Sfera integrujŃca wyposaŨona we wğasny detektor, pozwalajŃca na pomiary odbiciowe 

oraz transmisyjne o Ŝrednicy kuli co najmniej 60 mm i wnňtrzu sfery pokrytym 

materiağem nie ulegajŃcym degradacji  

¶ Zmienna szybkoŜĺ skanowania w zakresie co najmniej od 1 do 6 000 nm/min. 

¶ Zakres fotometryczny >3,5 Abs. 

¶ Oznaczanie przepuszczalnoŜĺ Ŝwiatğa i zamglenia w oparciu o normň ASTM D 1003 z 

uŨyciem sfery integrujŃcej 

¶ Wsp·ğczynnik przepuszczalnoŜci Ŝwiatğa i wsp·ğczynnik odbicia Ŝwiatğa zgodnie z PN-

EN 410, ISO 9050 
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¶ Wsp·ğczynnik przepuszczalnoŜci promieniowania ultrafioletowego zgodnie z PN-EN 

410, ISO 9050, 

¶ ťr·dğo Ŝwiatğa: pulsacyjna lampa ksenonowa  

¶ Monochromator w ukğadzie CzernyïTurnera 

¶ SzybkoŜĺ przesuwu monochromatora co najmniej 31 000 nm/min 

¶ System zmiennej geometrii wiŃzki  

¶ DokğadnoŜĺ dğugoŜci fali nie gorsza niŨ Ñ0,2 nm. 

¶ PowtarzalnoŜĺ dğugoŜci fali nie gorsza niŨ Ñ0,01nm. 

¶ DokğadnoŜĺ absorbancji nie gorsza niŨ Ñ0,002 Abs przy 1,0 Abs. 

¶ StabilnoŜĺ nie gorsza niŨ 0,0005 Abs/h przy 500 nm. 

¶ MoŨliwoŜĺ pomiaru z otwartŃ komorŃ pomiarowŃ 

¶ Oddzielna komora dla pr·by odniesienia umoŨliwiajŃca jednoczesny pomiar pr·bki i 

odnoŜnika 

¶ Uchwyt do pr·bki w postaci arkusza folii 

¶ Uchwyt / mocowanie do opakowaŒ  

¶ Automatyczne wykrywanie i rejestracja przystawek / uchwyt·w 

¶ Pğytka kalibracyjna ï co najmniej 1sztuka 

¶ Oprogramowanie sterujŃce pracŃ spektrofotometru co najmniej w jňzyku polskim i 

angielskim 

¶ MoŨliwoŜĺ generowania raport·w / przesyğania wynik·w  

¶ PrzenoŜna jednostka sterujŃca wsp·ğpracujŃca z aparatem o parametrach co najmniej 

Procesor Intel i5, 4 GB RAM, dysk 500GB, ekran 15.6, DVD-RW, system Windows 10 

pro, mysz optyczna. 

¶ Certyfikat kalibracji urzŃdzenia  

¶ Wbudowane funkcje automatycznego sprawdzania poprawnoŜci dziağania sprzňtu 

¶ Wbudowany port umoŨliwiajŃcy podğŃczenie lampy rtňciowej do sprawdzania 

dokğadnoŜci dğugoŜci fali 

¶ UrzŃdzenie musi posiadaĺ certyfikat CE 

 

Warunki dotyczŃce dostawy i uruchomienia: 

¶ Dostawa i instalacja urzŃdzenia u ZamawiajŃcego  

¶ Instrukcja obsğugi urzŃdzenia  
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¶ Odbi·r techniczny urzŃdzenia nastŃpi po wykonaniu test·w na pr·bkach folii oraz 

pojemnik·w. 

 
 

3. Termin realizacji przedmiotu zam·wienia 

 

Planowany termin wykonania zam·wienia (dostawy): do 8 tygodni od podpisania umowy z 

dostawcŃ. 

4. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Ofertň sporzŃdza siň w jňzyku polskim. 

2. W ofercie naleŨy wskazaĺ proponowane modele wraz z numerami modeli. 

3. W ofercie proszň podaĺ warunki serwisu: lokalizacja, koszty etc. 

4. Ofertň skğada siň, mailowo bŃdŦ w formie pisemnej w siedzibie ZamawiajŃcego ï 

adres: Marcato Sp. z o.o., Rzakta 82, 05-408 Glinianka. 

5. Dostawca moŨe wprowadziĺ zmiany lub wycofaĺ zğoŨonŃ ofertň przed upğywem terminu 

skğadania ofert. 

6. Dostawca nie moŨe wycofaĺ oferty ani wprowadziĺ jakichkolwiek zmian w treŜci oferty 

po upğywie terminu skğadania ofert.  

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena podawana w ofercie powinna obejmowaĺ wszystkie koszty i skğadniki zwiŃzane z 

wykonaniem zam·wienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiajŃcego. 

 

6. Warunki uczestnictwa w zam·wieniu.  

 

Warunki wymagane od Dostawc·w: 

I) Z postňpowania o udzielenie zam·wienia wyklucza siň: 

 

a) Dostawc·w, kt·rzy w ciŃgu ostatnich 3 lat przed wszczňciem postňpowania wyrzŃdzili 

szkodň nie wykonujŃc zam·wienia lub wykonujŃc je nienaleŨycie,  szkoda ta nie zostağa 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczňcia postňpowania, chyba Ũe niewykonanie lub 

nienaleŨyte wykonanie jest nastňpstwem okolicznoŜci, za kt·re wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci.  

b) Dostawc·w, w stosunku do kt·rych otwarto likwidacjň lub kt·rych upadğoŜĺ ogğoszono, 

c) Dostawc·w, kt·rzy zalegajŃ z uiszczeniem podatk·w, opğat lub skğadek na ubezpieczenie 

spoğeczne lub zdrowotne, z wyjŃtkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozğoŨenie na raty zalegğych pğatnoŜci lub wstrzymanie w cağoŜci wykonania 

decyzji wğaŜciwego organu, 

d) Osoby fizyczne, kt·re prawomocnie skazano za przestňpstwo popeğnione w zwiŃzku z 

postňpowaniem o udzielenie zam·wienia, przestňpstwo przekupstwa, przestňpstwo 

popeğnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestňpstwo popeğnione w celu 

osiŃgniňcia korzyŜci majŃtkowych, 








