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Zapytanie ofertowe na dostawę spektrofotometru 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 
Elżbieta Huzar – kierownik projektu, telefon 91 449 45 12 
Małgorzata Dzięcioł – koordynator projektu, telefon: 91 449 45 37, malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Spektrofotometr jednowiązkowy przeznaczony do celów dydaktycznych wraz z wyposażeniem. 
Wymagane minimalne parametry urządzenia: 

 zakres długości fali 190-1100 nm 

 zakres fotometryczny od −0,3 do 3 A 

 szerokość spektralna szczeliny 4 nm   

 dokładność długości fali  2 nm 

 powtarzalność długości fali ± 1 nm 

 dokładność fotometryczna ± 0,5% T    

 powtarzalność fotometryczna ± 0,3% T  
Wymagane wyposażenie: 

 komputer z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i obróbkę wyników analiz  

 zestaw kuwet szklanych oraz kwarcowych 
Dodatkowe wymagania: 

 nieodpłatne uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania, 
 okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 
- opis parametrów urządzenia i wyposażenia, 
- warunki gwarancji i serwisu, 
- termin i warunki realizacji zamówienia, 
- cenę. 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl  lub dostarczona osobiście do biura projektu:  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, pok. 446, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.30-15.30, do dnia 13 czerwca 2013 r., godz. 12.00. 
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) cenę - 80%  
2) parametry urządzenia i wyposażenie - 20% 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
Przelew na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 
 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne 
ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 
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