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-Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr S/RPOWM /1.2/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. przedmiotzamówienia

Przedmiotem zamówienia .jest zakup materiałów zuzywalnych oraz akcesoriów
laboratoryjnych.

2. Założenia, przeznaczenie przedmiotu zamówienia

Wymienione materiały zużywa|ne oraz akcesoria |aboratoryjne są niezbędne do prowadzenia

prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. ,,Opracowanie biopolimerowych
nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz ce|owanej terapli nowotworu prostaty z
wykorzystaniem radioizotopów", nr projektu RPMA.01.02.00-1 4-5723/16.

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne

Dostawy materiałów zużlpvaInych oraz akcesoriów laboratoryj nych, będących przedmiotem
zapytania ofertowego, podzielone są na X zadań:

3.1. Zadanie l - Dostawa |aboratoryjnych materiałów zużywalnych (Tab. 1.)

CPV: 38000000-5 - Sprzęt |aboratoryjny, optyczny i precyzylny (z wyjątkiem
szkIanego)

3.2. Zadanie ll - Dostawa końcówek do pipet automatycznych (Tab. 2.)

CPV: 38437100-8 - Pipety

CPV: 38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

3.3. Zadanie lll - Dostawa akcesoriów ochronnych (Tab. 3.)

CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne 
,

3.4. Zadanie lV - Dostawa rękawic jednorazowych (Tab. 4.)

CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

3.5. Zadanie V - Dostawa akcesoriów chromatog raficznych oraz kolumn do HPLC

CPV: 38432200-4 - Chromatografy
CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem

szklaneqo)

3.6. Ladanie Vl - Dostawa kuwet do pomiaru potencjału zeta (Tab.6.)
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CPV: 38000000-5 - Sprzęt |aboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem

szkIanego)

3.7. Zadanie Vll - Dostawa laboratoryjnych wyrobów szk|anych (Tab.7.)

CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

3.8. Zadanie Vlll - Dostawa membran do dializy (Tab. 8.)

CPV: 33181200-4 - Fi|try do dia|izy

3.9. Zadanie |X - Dostawa pipet serologicznych (Tab. 9.)

CPV: 38437100-8 - Pipety
CPV: 38437000 - Pipety i a kcesoria Ia boratory.j ne

3.10. Zadanie X - Dostawa sensorów do |icznika komórek (Tab. 1 0.)

CPV:38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego)

Uźyte poniżej nazwy własne Iub znaki towarowe producentów (Tab.'1 . Lp. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

19,20,30; Tab.2.Lp. 1-13; Tab.3.Lp. 1,2; Tab.5. 1,2,7;rab.6. Lp. 1;Tab.10.Lp. 1,2rsą
wskazane ze względu na speclikę przedmiotu zamówienia ibrak możliwości opisania
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, W przypadkach, w

których użyte zostały nazwy własne Iub znaki towarowe dopuszcza się oferowanie produktów
równoważnych, o iIe posiadają odpowiadającą specyfikację ispełniają postawione kryteria
jakości.

Tab. 1. Zadanie l - Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych.

L.p. Nazwa materiału WielkoŚĆ Liczl:a

opakowania opakowań

1

2

Naczynka wagowe jednorazowego użytku, wykonane z PS, 7

ml, antystatyczne
Naczynka wagowe jednorazowego użytku, Wykonane z PS,

100 ml, antystatyczne
Jednorazowe sZpatułki do naważan;a z tworzywa

3

4

SZIUczne9o makro, a ntystatyczne

Jednorazowe szpatułki do naważania z tworzywa
sztucZne9o mikro, antystatyczne
Probówki typu Eppendoń - z dnem stożkowym , ze skalą i
polem opisowym 2 ml

100 szt.

100 szt.

150 szt.

300 szt.

1000 szt. 10

u Probówki typu Eppendoń - z dnem stożkowym - ze ska|ą i 
,000 ,r,. ,l 

O
polem oplsowym 1,5 ml

, Probówki typu Eppendoń z dnem stożkowym - ze skalą i

' po|em opisowym 0,5 ml
500 szt. 5
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-Strzykawkijednorazowe zie|one końcówka typu Luer do
2ml
Strzykawki jednorazowe - tuberku|inowe 1 ml

Próbówki typu Falkon do ultrawirowania z membraną 3,5 - 5
kDa na objętość Wirowanej próbki 0,5ml

Próbówki typu Falkon do ultrawirowania z membraną 3,5 - 5
kDa na objętość Wirowanej próbki 4 ml

Próbówki typu Fa|kon do ultrawirowania z membraną 3,5 - 5
kDa na objętość Wirowanej próbki 15 m|

Kuwety do spektrofotometru mikro,70-550 uL, PS +

zatyczki,
KUWety do spektrofotometru półmikro, 1,5 3m|, P5 +

zalyczki
Taśmy do opisywania 19 mm

Taśmy do opisywania 12,5 mm

Pojemnik na płyny ustrojowe 30 ml, sterylny pojedynczo
pakoWany
Pojemnik na płyny ustrojowe 60 ml, stery|ny pojedynczo
pakowany

Probówki z PP typu Falcon - z zakręlką F|at-Top Z PE -

stożkowe stery|ne - w worku, 15 ml

Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat Top z PE -

stożkowe - sterylne - w worku, 50 ml

Płytki 96-dołkowe do hodowli adherentnej, sterylne - dno
płaskie, indywiduaInie pakowane, z wieczkiem
Płytki 24-dołkowe do hodowli adherentnej, przezroczyste,
pakowane indywiduaInie, z wieczkiem
Płytki 96-dołkowe do hodowli adherentnej, sterylne, czarne
- dno płaskie przezroczyste, indywidualnie pakowane, z
wieczki e m p rzezr o czy slY m

Płytki 6-dołkowe do hodow|i adherentnej, stery|ne, dno
płaskie, indywidualnie pakowane, z wieczkiem
Butelki do hodow|i adherentnej, 75 cm2, z zakrętką z filtrem,
sterylne
BUtelki do hodowli adherentnej, 25 cmz, Z Zakrętką Z fi|trem,

stery|ne

Krioprobówki Z gWintem zewnętrznym i pokrywką,
samostojące, z poIem opisowym, sterylne, Zakres

temperatur -196'C - 1Zl"C, 2ml
Probówki typu Eppendorf o poj,0,2 ml, płaska pokrywka

Taśma do kontroli sterylizacji 13 mm

Folia uszcze|niająca typu Parafilm, szerokość 100 mm

Sączki membranowe z mieszanego estru ceIulozy średnica
25 mm 0,22 um

Papier fi|tracyjny gładki typ 3m/N wymiary 58x58 cm

Sterylne fi|try strzykawkowe o wielkości poróW 0,22 um,

sterylne

50

50

1

8

9

10

10

1,1

,l2

13

20

20

14

15

16

17

20

,100

,100

"l5

100 szt.

100 szt,

500 szt.

24 szt.

96 szt,

100 szt.

100 szt.

36m

,18

19

20

36m

50 szt.

50 szt.

50 szt,

50 szt,

4x25 szt,

126 szt.

50 szt.

126 szt.

20x5 szt.

20X10 szt.

100 szt,

1000 szt.

12,5 m

75m

100 szt.

100 szt,

50 szt.

15

21

22

24

25

26

27

28

29

30

3,1

32

33

,1

5

1

2

3

Z
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-50 szt.

Tab.2. Zadanie ll- Dostawa końcówek do pipet automatycznych.

L.p. Nazwa materiałU

Sterylne filtry 5trzykawkowe o wielkości porów 0,45 um,
sterylne

34

WieIkość
opakowania

Liczba
opakowań

. Końcowki do pipet kompatybiIne Z pipetami Brand, poj,0,5
' 20 ul, we wkładach do pudełek

, Końcówki do pipet kompatybiIne z pipetami Brand,- pojemność 0,5 5 ml, w worku XXL

, Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Brand
' pojemnosc 'l - 10 ml, w worku XXL

o Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Brand, poj,20
200 ul, we wkładach do pudełek

. Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Brand, poj, 50 -
- 1000 ul, we wkładach do pudełek

. Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Brand, poj, 50 -o ,l oo0 ul w worku XXL

, Końcówki do pipet, kompatybiIne z pipetami
' automatycznymi Brand, poj. 50- 100O m|, z filtrem. w worku

o Końcowki do pipet, kompatybilne z pipetami
' automatycznymi Brand, poj. 20-200 ml, z filtrem, w worku

o Końcówki do pipet kompatybilne Z pipetami Brand w- worku XXL pojemnośc 20 - 200 u|

1n Puste pudełko na końcówki do pipet kompatybi|nych z'- pipetami Brand 1000 ul

11 Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Brand, w
pudełkach - niesterylne 0,5 5 ml

1) Koncówki do pipet kompatybi|ne z pipetami Brand, poj. 1 -
'- 1O ml, w pudełkach - niesterylne

Puste pudełko na koncówki do pipet kompatybilne z
'' pipetami Brand 200 !jl

10x96 szt.

5x200 szt.

10x100 szt.

10x96 szt.

'10x96 szt.

'10 x 500 szt.

960 szt.

960 szt.

10 x 1000 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

35

40

30

10

10

10

Tab.3. Zadanie lll - Dostawa akcesoriów ochronnych.

L.p. Nazwa materiału WielkoŚĆ

opakowania
Liczba
opakowań

Maska przeciwpyłowa, klasa ochrony FFP1, moż|iwość
1 stosowania do 4-krotnej wartości granicznej - typu 3M 1 szt,

9312+
,', Półmaska filtrująca klasy Pl z zaworem wydechowym2 

eliminacja p., ol.guni.rny.r, poniżej NDS typu 3M - 99'14 ] szt'

30

20
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-Tab.4. Zadanie lV - Dostawa rękawic ochronnych,

L.p. Nazwa materiału
Wie|kość Liczba
opakowania opakowań

1

?
3

4

L.p,

50

50

50
,l0

Rękawiczki ochronne jednorazowe, nitrylowe, rozmiar S

Rękawiczki ochronne jednorazowe, nitrylowe, rozmiar M

Rękawiczki ochronne jednorazowe, nitrylowe, rozmiar L

Rękawiczki ochronne jednorazowe, lateksowe, rozmiar S

Nazwa materiału

100 szt.

100 szt.

1 00 szt,

100 szt,

Tab. 5. Zadanie V - Dostawa akcesoriów chromatog raficznych oraz ko|umn do HPLC.

Wielkość
opakowania

Liczba
opakowań

4

5

6

7

Kolumny do oczyszczania metodą chromatografii SEC ,

odsa|ające z wypełnieniem typu Sephadex G 25, objętość
złoża 2,1 ml, typu PD MiniTrap G-10
Kolumny do oczyszczania metodą chromatografii SEC,

odsaIające, z Wypełnieniem typu Sephadex G-25, objętość
złoża 8,3 ml typu PD'l0
Płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym, z fluoroforem,
10X20 cm

Mikrowkłady stozkowe do fiolek, 0,1 ml; wymiary: 31 x 6
mm
Analityczna kolumna HPLC typu GPC/SEC o wymiarach 3O0

x 7,8 mm

Papierowe płytki do chromatograf ii cienkowarstwowej,
pokryte żelem krzemionkowym, typu lTLc SG

Kolumna do HPLC do oznaczania cukrów, RCM-
monosacharide Ca (300x7,8 mm)

50 szt.

30 szt.

50 arkuszy

100 szt.

1 szt.

50 szt.

1szL.

wielkość Liczba
opakowania opakowań

L

4

Tab.6. Zadanie Vl - Dostawa kuwet do pomiaru potencjału Zeta.

L.p. Nazwa materiału

Kuwety poliwęglanowe do pomiaru potencjału Zeta na

urzEdzeniu Malvern ZetaSizer,10 szt. z zatyczkamil 'l opak

Tab.7. Zadanie Vll - Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych.

L.p. NaZWa materiału

'10 szt. 5

wielkość Liczba
opakowania opakowań

Szkiełka nakn7wkowe okrągłe, średnica 13 mm '100 szt. '10
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-50 szt.

100 szt.

Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu,
szIifowane krawędzie, rozmiar 7 6x26x1 mm

Penicylinówki - szklane fiolki 10 ml z korkiem

Tab.8. Zadanie Vlll - Dostawa membran do dializy.

4

30

2

3

L.p. Nazwa materiału
wielkość Liczba
opakowania opakowań

1

2

Tab.9, Zadanie lX - Dostawa pipet serologicznych,

L,p. NaZWa materiału

Membrany dializacyjne MWCO 12-14 kDa szerokość 25 mm

Membrany dializacyjne MWCO 3,5 kDa szerokość 19 mm

Wielkość
opakowania

10

3

Liczba
opakowań

30m
30m

1 Pipety serologiczne wielomiarowe kl, AS z certyfikatem
zgodnosci 5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo

, Pipety serologiczne wielomiarowe kl, A5 z certyfikatem
' zgodności 10 ml, sterylne, pakowane poledynczo

, Pipety setologiczne wielomiarowe kl. AS z ceńyfikatem
' zgodności 25 ml. sterylne, pakowane poledynczo

4 Pipety serologiczne wie|omiarowe kl. AS z ceńyfikatem
zgodności 50 ml, stery|ne, pakowane pojedynczo

5 Pipety Pasteura 1 ml (- pojemnosć bańki ssącej 4 ml)

ste rVlne

12 szt.

12 szt.

6 szt.

6 szt.

500 szt.

15

15

5

Tab. 10. Zadanie X Dostawa sensorów do licznika komórek.

L,p. Nazwa materiałU
wielkość Liczba
opakowania opakowań

Sensory do pobierania zawiesiny komórkowej 60 pm
kompatybilne z automatycznym Iicznikiem komórek scepter
Cell Counter firmy Merck MilIipore
Sensory do pobierania zawiesiny komórkowej 40 pm
kompatybilne z aUtomatycznym licznikiem komórek Scepter
Cell Counter firmy Merck MilIipore

10x50 szt. 1

50 szt. 10

NanoTirea $pół|:a Akcyjna
ul, Ludwika Waryńsk]ego 

,1, 00-645 Warszawa- 
Ńlp: zotoszórlo REGoN: 363012973

KRs| 0000584108
www.nanothea,com
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