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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11 01 2018 G 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:       

Selvita S.A.        

ul. Bobrzyńskiego 14       

30-348 Kraków         

NIP:  679 29 42 955 

 

ADRES DOSTAWY 

Selvita S.A.        

ul. Bobrzyńskiego 14 

 30-348 Kraków           

 

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na następujący przedmiot zamówienia (zgodny z poniższą tabelą). 

L.p. Nazwa Ilość  

1. 

Zestaw 3 pipet o poj.: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1 000 µL, 
jednokanałowych, zmiennoobjętościowych: 

• Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety; 

• Obsługa za pomocą jednego przycisku; 

• Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wyświetlacz 
z okienkiem powiększającym ułatwiającym odczytanie 
objętości, możliwość blokady ustawionej objętości; 

• Minimalnie akceptowalne parametry dotyczące błędu 
systematycznego i przypadkowego (odpowiednio) dla 
najniższych podanych dla danej pipety objętości - błędy nie 
większe niż:   

o 8% i 5% dla 0,5 µL (pipeta 0,5-10 µL);   
o 3% i 0,7% dla 10 µL (pipeta 10 - 100 µL);  
o 3% i 0,6% dla 100 µL (pipeta 100 - 1000 µL):   

• Możliwość rekalibracji i autoklawowania;  

• Certyfikat CE; 

• Dokument potwierdzający zgodność produktu z dyrektywą 
98/79/WE. 

• Gwarancja – min. 24 miesiące 
 

3 zestawy 

 

Kupujący zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości produktu niż podana w zapytaniu. 
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III. TERMIN ZAMÓWIENIA  

Dostarczenie przedmiotów zamówienia powinno nastąpić nie później niż w przeciągu 14 dni 

kalendarzowych. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim lub angielskim.  

Oferta powinna zawierać:  

1. Pełną nazwę dostawcy. 

2. Adres i numer telefonu Dostawcy oraz wskazaną osobę kontaktową. 

3. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny 

jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT. 

4. Termin ważności oferty – min. 30 dni kalendarzowych. 

5. Termin dostawy podany w dniach – w przypadku podania przedziału czasowego, pod uwagę będzie 

brany max czas dostawy. 

6. Datę wystawienia oferty. 

7. Dostawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności ze 

specyfikacją - wzór arkusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Brak wypełnionego 

arkusza skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 

 

W przypadku braku informacji o czasie dostawy oraz ważności oferty na ofercie, Zamawiający 
przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu. 
 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1. Cena: 100% 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferty muszą być dostarczone do 18.01.2018 do godz. 23:59 CET.  

2. Oferta może zostać przesłana na adres: tenders@selvita.com,  

faxem na nr +48 12 297 4633, kurierem bądź dostarczona osobiście na adres korespondencyjny:  

Selvita S.A. 

ul. Bobrzyńskiego 14 

30-348 Kraków  

3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 
 
 
 
 
 

mailto:tenders@selvita.com
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ZAŁĄCZNIK 1 – ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ DO ZAPYTANIA 11 01 

2018 G 

 
Parametry wymagane (TAK/NIE) 

Opis parametrów 
oferowanych 

I Zestaw 3 pipet o poj.: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1 000 µL, 
jednokanałowych, zmiennoobjętościowych: 

  

1 Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety   

2 Obsługa za pomocą jednego przycisku   

3 

Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wyświetlacz z 
okienkiem powiększającym ułatwiającym odczytanie objętości, 
możliwość blokady ustawionej objętości 

  

4 

Minimalnie akceptowalne parametry dotyczące błędu 
systematycznego i przypadkowego (odpowiednio) dla najniższych 
podanych dla danej pipety objętości - błędy nie większe niż: 

o 8% i 5% dla 0,5 µL (pipeta 0,5-10 µL); 

o 3% i 0,7% dla 10 µL (pipeta 10 - 100 µL); 

o 3% i 0,6% dla 100 µL (pipeta 100 - 1000 µL): 

  

5 Możliwość rekalibracji i autoklawowania   

6 Certyfikat CE   

7 
Dokument potwierdzający zgodność produktu z dyrektywą 
98/79/WE 

  

8 Gwarancja – min. 24 miesiące   

 


