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OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

Cztery zestawy urzqdzei stanowiEcych wyposa2enie do prowadzenia zajqi dydaktycznych

idiagnostyki parazytologicznej cho16b paso2ytniczych zwierzqt gospodarskich i towarzyszqcych.

Ka2dy zestaw sklada siq z: jednego laboratoryjnego mikroskopu pokazowego z torem wizyjnym

i kamerq (dla prowadzqcego zajqcia), o6miu mikroskop6w podstawowych iwiczeniowych

dla student6w, jednego mikroskopu stereoskopowego z torem wizyjnym i kamerq

(dla prowadzEcego zajqcia) projektora, laptopa z oprogramowaniem.

NAJISTOTNIEJSZE FUNKCJE I PARAMETRY TECHNICZNE MIKROSKOP6W

1 mikroskop pokazowy /wiodqcy dla prowadzEcego zajqcia/ z o5wietleniem LED (min, 3W),

rewolwer, min. czteropozycyjny z zainstalowanymi obiektywami plan achromatycznymi

korygowanymi na nieskodczonoSi: 4X, 10X, 40X i 1OOX(immersyjny olejowy), glowica trino-

okularowa z kqtowq regulacjq rozstawu okular6w w zakresie 50-75mm z mo2liwo5ciq obrotu

o360",-okularyszeroko-polowelOx/22mm(2szt.)zregulacjqdioptryjnE+/-5 dioptriizmuszlami

ocznymi i kqcie pochylenia 30', wsp6losiowy, zgrubny i precyzyjny uklad ogniskowania, z galkami

po obu stronach mikroskopu; wyskalowany, o dokladnoSci ogniskowania 2 mikrometry Stolik

mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach min, 140x150mm z zakresem przesuwu

umo2liwiajqcym oglqdanie dw6ch standardowych preparat6w, kondensor Abbe'go NA 1.25.

tqcznik optyczny na torze wizyjnym dostosowany do przetwornika kamery, kamera cyfrowa

HDMI o rozdzielczoici min.8 milion6w pixeli,24 bity RGB gwarantujqca demonstracjq obrazu na

zVWo w rozdzielczo6ci ,,Full HD" z mo2liwo6ciq rejestracji zdjqi i film6w wideo, z mo2liwoSciq

sterowania wszystkimi funkcjami kamery bez podlqczenia jej do komputera, czas ekspozycji 0,001s

- 10s, kontrolowany automatycznie i manualnie, wbudowane porty: USB 2,0, HDMI i gniazdo z

kartq SD, funkcja por6wnania na jednym ekranie zapisanej pr6bki z dowolnym obrazem zapisanym

w pamiqci kamery, HDR, rejestracja format6w: JPG, BMP, TIFF, AVl, oprogramowanie

komputerowe w wersji polskiej i angielskiej do archiwizacji, pomia16w i poprawy jakoSci

zarejestrowanych obraz6w, mozliwo5i wykonywania pomiar6w na 2ywo w trybie pracy HDMI,

wzorzec dtugo6ci do kalibracji uktadu pomiarowego.

8 sztuk mikroskop6w podstawowych - 6wiczeniowych do uiytkowania przez student6w

z oSwietleniem LED (min, 3W), z rewolwerem czterogniazdowym z zainstalowanymi minimum

3 obiektywami achromatycznym: 4X, LOX, 40X, gtowica dwuokularowa (binokular) - powiqkszenie

okular6w 10x/FN 18. Minimalny zakres powiqkszed od 40 do 400x. Stolik mechaniczny krzy2owy

dwuwarstwowy o wymiarach min. L30x140mm z zakresem przesuwu umo2liwiajqcym oglqdanie

jednego standardowego preparatu, kondensor Abbe'go NA 1.25, ergonomiczna a2urowa obudowa.

Warszawa, dn. 23.06.2016 roku

Zafqcznik nr 1

Do Zaproszenia do sktadania ofert na zestawy wyposazenia laboratori6w dydaktyczno-

diagnostycznych inwazji paso2ytniczych w trzech szkolach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii -
zadanie w ramach projektu PPR1,6|2O16, wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Ministerstwa Spraw

Zagranicznych RP.
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1 mikroskop stereoskopowy glowica trino-okularowa, zmieniacz powiql<szed typu zoom

o krotno6ci co najmniej 6x, okulary szeroko-poloweIOxl22mm (2 szt.) z regulacjq dioptryjnq +/- 5;

zakres powiqkszed minimum od 8X do 45X oSwietleniem LED (Swiatlo przechodzqce, odbite

i mieszane), mo2liwo5i obserwacji wysokich pr6bek, stabilna podstawa z wbudowanym zasilaniem.

tqcznik optyczny na torze wizyjnym dostosowany do przetwornika kamery, kamera cyfrowa HDMI

o rozdzielczo(ci min. 8 milion6w pixeli,24 bity RGB gwarantujqca demonstracjq obrazu na 2ywo w

rozdzielczoSci ,,Full HD" z mozliwoSciq rejestracji zdjqi i film6w wideo z mo2liwo5ciq sterowania

wszystkimi funkcjami kamery bez podlqczenia jej do komputera, czas ekspozycji 0,001-s - 1-0s,

kontrolowany automatycznie i manualnie, wbudowane porty: USB 2,0, HDMI igniazdo z kartq SD,

funkcja por6wnania na jednym ekranie zapisanej p16bki z dowolnym obrazem zapisanym

w pamiqci kamery, HDR, rejestracja format6w: JPG, BMP, TIFF, AVl, oprogramowanie

komputerowe w wersji polskiej i angielskiej do archiwizacji, pomia16w i poprawy jakoSci

zarejestrowanych obraz6w, mo2liwoSi wykonywania pomiar6w na zywo w trybie pracy HDMI,

wzorzec dlugo6ci do kalibracji ukladu pomiarowego

1 faptop przekqtna ekranu 15,6", rozdzielczoSi min, 1366x768, procesor min. Intel Core i3 400SY,

pamiqi RAM 4 GB, karta graficzna Intel HD Graphics 44OO , dysk twardy 500G8, porty min.:

1xUSB3.0, 2xUSB2.O, 1-xHDMl, RJ45, system operacyjny Microsoft Windows 10 , zainstalowane

oprogramowanie do sterowania zaoferowanych kamer mikroskopowych, zainstalowane

oprogramowanie do pomiar6w i analizy obraz6w wymagane w specyfikacji kamer mikroskopowych

1 projektor w technologii DLP rozdzielczo6i full HD 1920x1080, jasnoSi min., 2000 ANSI lumen6w,

kontrast lOOOO:1, niski poziom halasu, niskie zu2ycie energii, 2ywotnoSi irodla 6wiatla powy2ej

4OOO godzin w normalnym trybie pracy, zoom Focus 1,5X, odleglo6i ekranu od !,2 do 9 m, pilot

dosterowania, kable podlqczeniowe do zasilania iHDMl, wej6cia min.: HDMlx2, VGA (D-Sub15),

audio

cEcHY DOTYCZACE WSZYSTKICH URZADZEN WCHOOZACYCH W SKTAD ZESTAWU:

Zasilanie standardowe: 230V, 50Hz, z kablami posiadajqcymi wtyczki typu GB (w Tanzanii

obowiqzuje standa rd brytyjski).

2. Wszystkie elementy mikroskop6w powinny byi wykonane z material6w trwalych - metalowe,

optyka szklana z powlokami przeciwgrzybiczymi, Spos6b montazu obiektyw6w w glowicy -

umo2liwiajqcy ich wymianq w przypadku uszkodzenia. Poszczeg6lne mikroskopy powinny

zaopatrzone w opakowania do ich bezpiecznego transportu i przechowywania. Certyfikaty CE i ISO

9001:2008

Wszystkie oferowane urzqdzenia powinny posiadai cechy umo2liwiajqce ich u2ytkowanie

wwarunkach afrykaflskich, a w szczeg6lno6ci: posiadai systemy zasilania odporne na zaniki

napiqcia w sieci elektrycznej, pracowa6 w warunkach zmiennej wilgotnoSci i zwiqkszonego

zapylenia.

GWARANCJA I OBSI.UGA SERWISOWA:
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V.

W siedzibie producenta/dostawcy po przeslaniu przez odbiorcq na koszt wlasny. Naprawa

lub wymiana na sprzqt sprawny w terminie dw6ch tygodni od dnia dostarczenia sprzqtu

do naprawy.

DOSWIADCZENIE DOSTAWCY NA RYNKACH AFRYKANSKICH:

DoSwiadczenie w realizacji dostawy mikroskop6w do laboratori6w diagnostyczno-

dydaktycznych w Afryce. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy potwierdzenia min. 3 dostaw

mikroskop6w i kamer do kraj6w afrykadskich - sprzqtu przystosowanego do pracy w trudnych

warunkach atmosferycznych ze wzglqdu na podwy2szone zapylenie, wysokie temperatury

i zmiennq wilgotno3i.
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