Warszawa, 31.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2017
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zestawu klatek IVC i regału IVC
na 48 klatek o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY WYMAGANE
1. Regał na klatki indywidualnie wentylowane - 1 sztuka
 Regał musi być kompatybilny z klatkami indywidualnie wentylowanymi 1284L
firmy TECNIPLAST (wlot i wylot powietrza zlokalizowany w pokrywach klatek)
 Pojemność regału to 48 klatek 1284L
 Regał umożliwiający ciche wprowadzanie klatek do regału. Regał zaopatrzony
w autoklawowalne kółka
 Przewody wentylacyjne możliwe do demontażu
 Przewody wentylacyjne dostarczające i odprowadzające powietrze z klatek
umożliwiające swobodne grawitacyjne opadanie cząstek ściółki
 Wymagane połączenia regału z jednostką nawiewczo-wyciągową. Połączenia
muszą być giętkie, o przekroju kołowym – 2 sztuki. Połączenia muszą być
autoklawowalne
 Okres gwarancji na regał minimum 3 lata
2. Klatki indywidualnie wentylowane dla myszy 1284L – 12 sztuk
 Klatka w pełni kompatybilna z regałem na klatki indywidualnie wentylowane 1284L
TECNIPLAST
 Klatka składa się z podstawy klatki, rusztu pełnego, pokrywy klatki, butelki
na wodę, kapsla do butelki i tabliczki na kartę opisową
 Ruszt ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304
 Pokrywa klatki zaopatrzona w otwory wlotu i wylotu powietrza, filtr
mikrobiologiczny, zatrzaski i wgłębienie na butelkę
 Butelka o pojemności minimum 250 ml, skalowana, z uszczelką silikonową
 Kapsel kompatybilny z butelką, ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI316
 Tabliczka na karty opisowe pozioma, z haczykiem
 Filtr mikrobiologiczny w pokrywie musi spełniać warunki: efektywność filtracji
wirusów ≥ 99.9999% i efektywność filtracji bakterii ≥ 99.99999%
 Prędkość powietrza w klatce niższa niż 0,2 m/s w każdym jej miejscu dostępnym
dla zwierząt

NanoVelos S.A.
NIP: 9522123769

XII Wydział Gospodarczy KRS 0000581695
Kapitał zakładowy 155 150,00 zł

Rakowiecka 36
02-532 Warszawa Polska






Uszczelnienie klatki musi być zapewnione przez uszczelkę, która umieszczona jest
wokół rusztu i przez zatrzaski umieszczone w pokrywie, które zapewniają konieczne
połączenie pokrywy, rusztu i podstawy
Możliwość autoklawowania wszystkich elementów klatki w temperaturze do 134OC
Gwarancja na klatki minimum 3 lata

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.
Osoba do kontaktu: Paweł Żuk, p.zuk@nanovelos.com
Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.
Termin składania ofert upływa 09.02.2017.

Adres dostawy:
Centrum Medycyny Doświadczalnej
ul. Waszyngtona 17A
15-276 Białystok
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium wyboru oferty: cena netto – 100%.
Kryteria dopuszczające do oceny:
• złożenie oferty w terminie,
• przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami wyszczególnionymi
w przedmiocie zamówienia.
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