Warszawa, dn. 20.09.2017 r.

Zamawiaj4cyz
CRZP/IPO

NNIVIIT

Instytut Przemyslu Organicznego
ul. Annopol6
03-236 Warszawa

ZAPROSZENIE DO ZT,OaENIA OFERTY
OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:
Dostawa wrazz ustawieniem , instalacjq, uruchomieniem orazprzeszkoleniem pracownik6w:
komory klimatycznej o objgtoSci nie mniejszej niZ 1000 dm3
Specyfikacjg przedmiotu zam6wienia stanowiZaNqcznik A do zapytaria.
Miejsce instalacji budynek laboratoryjny nr I , parter.

OPIS WARUNKoW UUZTAT,U W POSTEPOWANIU
W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego mog? wziqdludzial Wykonawcy,
kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki odpowiadaj Ece przedmiotowi zan6wienia:
posiadaj4 kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odigbnych przepis6w;
s4 w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonaniazam6wienia;
dysponuj4odpowiednimizdolnoSciamitechnicznymilubzawodowymi.
Na potwierdzenie spelniania powyzszych warunk6w Zamawiajqcy ilqdazloZeniaprzez
Wykonawcg oSwiadczenia.

1.

2.
3.

TERMIN REALIZA

C

JI Z AI4]0WIENIA :

Wykonawc a zobowiqzuj e sig do wykonania zam6wienia do dnia | 5 .12.2017 r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OF'ERTY:
Oferent powinien przygotowa6 ofertg na formularzu ofertowym zal1czonym do niniejszego
zapylania - Zalqcznik Nr I do zapytania o fertowe go.
Oferta powinna:
- byd opatrzonapiecz4tk4 firmow4;
- posiada6 datg sporz4dzenia;
- zawierul adres lub siedzibg oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,
- byd podpisana na kuzdej stronie przez upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Dokumenty, bgd4ce kopiami, powinny byl opatrzone na kahdej stronie adnotacj4"Za
zgodnoSi z oryginalem" i podpisaneprzez upowaZnionego przedstawiciela Wykonawcy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA OFERT:
owinna by 6 pr zesNarra za p o 5r edni ctwem :
Poczty elektronicznej (w postaci skanu w formacie PDF) na adres: labanowski@ipo.waw.pl
lub
O

fert g

p
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Poczty/kuriera lub dostarczona osobiScie na adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol

6 (liczy

sig data wplywu)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2017 r do godz. 10.00,
W temacie maila lub na kopercie nale?y zamie(cic informacjg: ,,Oferta na dostawg komory
klimatycznej dla Instytutu Przemyslu Organicznego". W treSci maila lub na kopercie nale?y
zamieSci6 informacjg: ,,Nie otwiera6 zal4cznik6w do dnia 03.10.2017 r do godz. 10.00" lub,,
Nie otwierad do dnia 03.10.2017 r do godz. 10.00".
Oferty zlohone po terminie nie bgd4 rozpatrywane,
Oferent moheprzedterminem rozpatrywania ofert zmienillub wycofad swoj4 ofertg,
W toku badania i oceny ofertZanawiajqcy mohe Zqda! od oferent6w wyjaSnieri
doty czqcy ch treSci zloAony ch ofert.

2.
3.
4.

INFORMACJE DOTY CZ4CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OX'ERTY:
1. Kryterium oceny oferty:
Cena- 100%
Za najkor zystniej s z4 zo stani e vznana o ferta, kt6ra b g dzi e zawier ala najni2szq cenE .
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi oferent6w pisemnie orazza
poSrednictwem poczty elektronicznej .

RiOZ,LICZENIE PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA :
Wynagrodzenib bgdzie platne przelewem bankowym z rachunku Zamawiajqcego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia dorgczeniaZamawiaj4cemu
prawidlowo wystawionej faktury. Podstaw4 do wystawienia faktury bgdzie odpowiednio
sponqdzony przez Strony protok6l zdawczo-odbiorczy.

ZASTRZEZENIA:
Zamawiajqcy zasftzega sobie prawo do dokonaniawkahdym czasie i bez podaniaprzyczyny
modyfikacji lub uniewahnienianiniejszego postgpowania, zar*niEcia postgpowaniabez
wybrania kt6rejkolwiek z ofert, jak r6wnie? hqdania, w przypadku wystqpienia przestranek, o
kt6rych mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, uniewaznienia umowy zawartej w drodze
postgpowania. W przypadku podjgcia jednej zpovtylszychdecyzji,Zamawiaj1cy
niezwlocznie poinformuje o niej za poSrednictwem poczty elektronicznej (na adresy email
wszystkich Oferent6w).
Wszystkie koszty zwiqzane zprzygotowaniemi zNoheniem oferty oraz zawarciem umowy
ponosi Oferent, aw przypadku modyfikacji lub uniewaZnienia niniejszego postgpowania i
nieudzieleniazam6wienia Oferentom nie przysluguj4 ztego tytulu 2adne roszczenia.
Zanawiajqcy zastrzega, 2e niniejsze zapylanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepis6w
kodeksu cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacjiudziela osoba do kontakt6w: Marek
tel.22 8ll-18-24

tr

abanowski
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zAN,\CZNtKrz
- zaNqcznrk A - Specyfikacja przedmiotu zan6wienia
- zalEczniknr 1 Formularz ofertowy.
- zalqcznik m 2 W z6r umowy.
DYREKTOR
ISWTUTU PRZEMYSTU ORGANICZNEGO

Vlra4o^rt'Q
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Zal4cznikA
Komora klimatyczna do badan w zakresie oceny wlaSciwoSci antyelektrostatycznych
materiatr6w

i wyrob6w, o objgtoSci komory wewngtrznej nie mniejszej niz 1000

dm3

-

1 szt.

SPECYFIKACJA

1.

Minimalne wymiary wewngtrzne komory (szer.lgl.lwys.): 970/83011250 mm

2.
3.

Komora wyposaZona w uklady: grzania, chlodzenia i kontroli wilgotnoSci.
Elementy grzej1ce

i

chlodzqce odsunigte od Sciany komory wewngtrznej, znajduj4ce sig

w

komorze wstgpnego termostatowania powietrza. Konwekcja wymuszona (minimum 2

wentylatory) z systemem przeplywu powietrza w obrgbie calej komory. Uktad chlodzenia
kompresorowy.

4.

Zakres regulacji temperatury nie mniejszy

-

od 0 do 70"C (bezwlqczonej kontroli wilgotnoSci powietrza)

od 10 do 70"C (zwN4czon4 kontrol4 wilgotnoSci powietrza)

5. Jednorodno36

6.

przy 40"C i 75% wilg. wzgI. nie gorsza niz +l- 0,2oC

ptzy25"Ci60%wilg.wzgl. nie gorsza niz+l-

0,1oC

przy 40"C i 75%wiIg.wzgl. nie gorsza niz+l- 0,1oC

od 10 do 80%

StabilnoSd wilgotnoSci wzglgdnej powietrza:

9.

przy 25"C i 60%wilg. wzgl. nie gorsza niz+l- 0,2oC

Zakres regulacji wilgotnoSci wzglgdnej powietrza nie mniejszy niz:

8.

temperatury dla pustej komory:

StabilnoS6 temperatury dla pustej komory:

7.

niz

przy 25"C

i

60% wilg. wzgl.nie gorsza niZ +l- l,5Yo wilg. wzgl.

przy 40"C i 75%wiIg.wzgL nie gorsza niZ+l- 1,5%owilg.wzgl.

Czas stabilizacji zadanych parametr6w, po otwarciu drzwi na 30 sekund przy
temperatur ze oto czenia

-

dla 25'C

i

2 5o C :

60% wiIg. wzgl. nie dluzej nr?

Il

minut

dla 40"C i 75% wilg. wzgl. nie dluZej niz 12 minut

10. Mo2liwoS6 uzyskaniaparanetr6w pracy, bez efektu kondensacji w komorze:

-

23"C I 12% wilg. wzgl.
23"C 125% wilg. wzgl.
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-

23'C I 50% wilg. wzgl.
25"C I 60% wilg. wzgl.
30oC I 65% wilg. wzgl.

40'C 175% wilg. wzgl.
50oC 175% wilg. wzgl.
60oC 175% wilg. wzgl.

70"C 175% wilg. wzgl.
25"C

I

40% wilg. wzgl.

30oC 135% wilg. wzgl.

11. Komora wyposazona

w osuszaczpowietrzado uzyskania niskich wilgotnoSciprzy niskich

temperaturach. System powinien byi kompletny i kompatybilny z komor4.
12. Co najmniej 2 druciane p6trki, wykonane ze stalinierdzewnej.

IloSi pozycjimonta2u

p6lek: minimum 15. P6lki oparte o Sciany komory bez koniecznoSci uhyciastela2y.
NoSnoSi p6lki nie mniejsza niz 45kg.
13. Elektronicznie sterowany

uklad nawil?aniai odwilzaniaz czujnikJrcm wilgotnoSci.

Czujnik wilgotnoSci pojemnoSciowy. Uktad nawilaaniaparowy, ciSnieniowy (nie
dopuszcza

si

g

uklad6w ultradzwi gkowych i bezci snieniowych).

14. Wewngttzne szklane drzwi,uszczelniane, dwuskrzydlowe. W szklanych drzwiach

zamocowane w Srodkowej czgsci rgkawice do manipulacji wewnqtrz komory bez
koniecznoSci otwieraniadrzwiwewngtrznych. Rgkawice zmohliwoSci4 demontazu.
15. Zewngtrzne drzwi pelne, dwuskrzydlowe, podw6jnie uszczelniane, ogrzewane w celu

ochrony przed kondensacj qpary wodnej na drzwiach szklanych. Drzwi zewnqg2ne
wyposaZone w klamki. Komora wewngtrzna wykonanaze stalinierdzewnej typu

V2A

(AISI 304, 1.4301). Obudowa malowana proszkowa.
16. Zabezpieczenie termiczne

zwizualnqi dZwigkow1sygnalizacj4 alarmu temperatury, klasy

3.1 (zgodnie z DIN 12880)
17 .

Co najmniej 1 port dostgpu, silikonowy , z zatyczkami wewngtrzn4 i zewng trznq, o
Srednicy w zakresie 30-35mm, ulokowany na Scianie lewej.

18. Mo2liwoS6 zasilania komory wod4 wodoci4gowqzapo(rednictwem demineralizatoru

(wymagany w dostawie) ipodlqczenia odplywu wody skondensowanej do kanalizacji,
z
systemem wypompowywania wody (nie dopusz cza sig odplywu grawitacyj nego).
19. Interfejs typu Ethernet do podlqczenia kom6r do oprogramowania. Oprogramowanie

wymagane w dostawie.
20. Samonastawne kola, minim um 2 koNa z blokada.
Stronaf
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2I. Zasilanie

230Y

l50Hz, moc nominalna nie wigksza ni? 3,2 kW, pob6r mocy przy

ustawieniach 40oC i75% wilg. wzgl. nie wigkszy niZ 650W.

22.Poziom emitowanego halasu nie wigkszy niz 56dBa lub 85dBazwLqczonym osuszaczem
powietrza
23. Maksymalne wymiary zev,rngtrzne komory (szer.lgL.lwys.): 1250/114511925 mm,
maksymalna glgbokoS6 komory z dodatkowym oprzyrzqdowaniem 1400mm
24. Maksymalna masa pustego :urzqdzenia: 400 kg
25. Sterownik z pamigci4 co najmniej 25 program6w po 100 sekcji
26. WyriwietlaczLCD obrazujAcy przebieg parametr6w pracy, dotykowy, o przek4tnej

minimum 5,7 cala,zportemusB, poziomami uZytkownik6w (min. uZytkownik
administrator)

i

i

zabezpieczeniem haslem, pamigd minimum 25 program6w, mo2liwoS6

wysylania alarm6w za pomocqt e-mail
2T.Grafrcznaprezentacjaparametr6wprocesolvych
28. Funkcje alarmowe (m.in. niewlaSciwej temperatury, wilgotnoSci wzglgdnej, zbyt dlugo

otwartych drzwi)
29. Wykonawca powinien Swiadczyt autoryzowany serwis gwarancyjny i ( pogwarancyjny na
terenie Polski na kt6ry zostanie zawarta odrgbna umowa)-wymaganakopia dokumentu

poSwiadczajqcegoautoryzacjg,zalqczonadooferty.
Reakcja serwisu nazgNoszenie telefoniczne

-24

godz.Przyjazd serwisu maksymalnie w

ci4gu 4 dni roboczych.
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