Projekt „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica ”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

www.skotansa.pl
nr ref. POIG/ZO/1/01.04.00-24-132/11

Katowice, 28 marca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia
lipolytica” na podstawie Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr POIG.01.04.00-24132/11, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój
nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Zamawiający: SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 z dniem 28 marca 2013 r.
ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa i instalacja aparatu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla składającego się z następujących
elementów:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu
Piec do
mineralizacji
próbek

Opis techniczny
1) Szybki mineralizator 6-stanowiskowy (1-rzędowy), z system grzania na
podczerwień IR, z 10-stopniową regulacją mocy grzania pieca z
wykonanym ze stali nierdzewnej kasetonem do mineralizacji oraz szklanym
kolektorem do odprowadzania oparów powstających w procesie
mineralizacji z kompletem uszczelnień.
2) Zastosowanie: do mineralizacji próbek przy oznaczaniu azotu/białka.
Możliwość również zastosowania do oznaczania CHZT i metali (dodatkowa
procedura zakupu osprzętu - opcja)
3) Wyposażenie:
- kolby do mineralizacji, 12 szt.
- tacka ociekowa do kolektora ssącego, 4 szt.
- zaślepki do pieca, 4 szt.
- przykrywka izolacyjna do niewykorzystanego otworu pieca, 4 szt.
- wąż przyłączeniowy do odprowadzenia oparów o długości 1 m.
4) Kolby do mineralizacji o poj. 300 ml wykonane z przewężeniem w górnej
części. Grubość szkła kolb 2,2 mm.
5) Sterowanie pracą mineralizatora za pomocą gałki
6) Możliwość prowadzenia mineralizacji prób do oznaczania azotu z
użyciem wody utlenionej zamiast katalizatora przy zastosowaniu kolektora
oparów z lejkami (dodatkowa procedura zakupu osprzętu - opcja)
7) Konstrukcja pieca umożliwiająca odstawienie gorących probówek do
schłodzenia bez odłączania od źródła próżni.
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8) Elementy robocze obudowy pieca wykonane ze stali nierdzewnej.
o

9) Zakres temperatury pieca: +70˚C. do +580 C.
10) Zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem.
11) Gabaryty urządzenia (szer.x wys.x głęb.): 310 mm x 540 mm x 620 mm
12) Pobór mocy 1280 W
13) Zasilanie 220-240 V, 50/60Hz
14) Waga pieca 12 kg
15) Klasa ochrony: IP 20
16) Certyfikat CE
17) Okres gwarancji: 18 miesięcy
2.

Automatyczna
destylarka z
parą wodną

1) Urządzenie do automatycznej destylacji z parą wodną, z cyfrową
regulacją wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego w
zakresie od 30% do 100% w zależności od aplikacji.
2) Obudowa aparatu z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych
kwasów i zasad.
3) Automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy oraz
dodawanie roztworu NaOH i roztworu do odbieralnika destylatu (np. kwasu
borowego H3BO3).
4) Cyfrowe programowanie czasu destylacji oraz ilości podawanych
substancji pośredniczących w procesie destylacji azotu Kjeldahla tj. H2O,
NaOH oraz H3BO3.
5) Automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej oraz naczynia z próbką, z
możliwością wyłączenia tej funkcji osobno dla kolby destylacyjnej i naczynia
z próbką.
6) Cyfrowy wyświetlacz LCD monochromatyczny wszystkich parametrów
pracy urządzenia.
7) Klawiatura membranowa alfanumeryczna umożliwiająca pełny opis
próbek i wprowadzanych metod, wbudowana w aparat.
8) Mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich
parametrów pracy urządzenia.
9) Oprogramowanie w języku polskim.
10) Aktywna funkcja diagnostyki oraz monitorowania poprawności pracy
składowych elementów wykonawczych urządzenia.
11) Urządzenie gotowe do współpracy z zewnętrznym aparatem do
miareczkowania, sterowanym z poziomu destylarki oraz podłączenia
zewnętrznej jednostki dozującej w celu miareczkowania odwrotnego.
12) Możliwość zachowania w pamięci urządzenia przynajmniej 50 metod
własnych destylacji z parą wodną i 500 wyników (+ informacja o zużyciu
roztworu miareczkującego), zabezpieczenie hasłem przed

Skotan SA
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. +48 32 60 30 630
fax +48 32 60 30 620

Skotan SA (biuro w Warszawie)
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel. +48 22 658 66 69
fax +48 22 658 63 25

NIP 548-007-69-67
REGON 070629344
KRS 0000031886
PBP Bank S.A., nr rachunku: 36 1870 0006 0000 0525 0111 0020
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy, wartość kapitału akcyjnego 65 880 000 PLN

2

Projekt „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica ”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

www.skotansa.pl
nieautoryzowanym dostępem do danych.
13) Aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia
takie jak: czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną,
obecności kolby destylacyjnej z próbką, drzwiczek serwisowych.
14) Czujnik przepływu wody chłodzącej przez chłodnicę oraz system
oszczędnego jej zużycia (otwieranie dopływu do chłodnicy na początku i
zamykanie dopływu po zakończeniu destylacji).
15) Wymagane wejścia/wyjścia w destylarce:
- 4 gniazda na czujniki poziomu cieczy
- 2 interfejsy TTL (do obsługi zewnętrznego titratora
i dozownika do miareczkowania odwrotnego
- 2x port USB (drukarka, komputer)
- 2x port RS-232
- wyjście na zewnętrzną klawiaturę
16) Możliwość wydruku raportu przy pomocy drukarki zewnętrznej.
17) Możliwość wyposażenia destylarki w dodatkową pompę kwasoodporną
pozwalającą dodawać odczynniki do oznaczania alkoholu, dwutlenku siarki,
kwasów lotnych, fenolu, formaldehydu, cyjanków itp. (opcja).
18) Przeźroczysta osłona zabezpieczająca pozwalająca na obserwacje
procesu destylacji na każdym jej etapie.
19) Destylacja w szklanych kolbach o pojemności 300 ml i 500 ml z
przewężeniem w górnej części.
20) Tacka ociekowa zapewniająca czystość przestrzeni roboczej.
21) Skala w ml na ściance komory destylacyjnej pozwalająca określić
orientacyjną objętość roztworu w kolbie.
22) Funkcja stand-by w celu oszczędności energii, uruchamiano po 30
minutach przestoju.
23) Funkcja wstępnego rozgrzania aparatu, czyszczenia układu
destylacyjnego.
24) Możliwość kalibracji pomp do przeprowadzenia przez użytkownika
(dostęp bezpośrednio z menu aparatu).
25) Wyposażenie:
-1 probówka o poj. 300 ml i grubości szkła 2,2mm
-komplet przewodów podłączeniowych
-3 szt. kanistrów: na ług sodowy, kwas borowy i wodę destylow. o poj. 10 L
-szczypce do zdejmowania gorącej probówki
-odbieralnik z mieszadłem w wersji do podłączenia zewnętrznego titratora
26) Limit detekcji: 0,1 mg azotu
27) RSD < 1%
28) Odzysk > 99.5 % (1-200 mg)
29) Pobór mocy 2200 W
30) Zasilanie 220-240 V, 50/60Hz
31) Gabaryty urządzenia (szer.x wys.x głęb.): 405 mm x 660 mm x 400 mm
32) Waga destylarki 22 kg
27) Certyfikat CE
28) Okres gwarancji 18 miesięcy
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miareczkowania
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1) Do automatycznego miareczkowania uzyskiwanych destylatów podczas
prowadzenia oznaczeń azotu/białka wg. metodologii KJELDAHLA
2) Automatyczne rozpoczęcie i kończenie procesu miareczkowania. Sygnał
początku miareczkowania podawany z destylarki.
3) Miareczkowanie do punktu równoważnikowego EQ lub do zadanego
punktu końcowego EP
4) Wzory przeliczeniowe w standardzie
5) Miareczkowanie dynamicznie lub w sposób liniowy ze stałą, zadaną
dozą titranta
6) Możliwość przejścia na miareczkowanie "ręczne" za pomocą myszy
przez obsługującego
7) Wbudowany tor pH-metryczny z systemem testowania elektrody
8) Objętość biurety: 20 ml
9) Rozdzielczość: 0,01 ml
10) Dokładność dozowania: 0,1%
11) Zakres wskazań wyświetlacza: 00,00……999,9 ml
12) Biureta odporna na promieniowanie UV
13) Wyposażenie:
- elektroda pH-metryczna z kablem
- butelka czterokątna z ciemnego szkła o pojemności 1 litra
- komplet połączeń
14) Pobór mocy 24 VA
15) Zasilanie 230 V, 50/60Hz
16) Gabaryty urządzenia (szer.x wys.xgłęb.): 135 mm x 310 mm x 205 mm
17) Waga titratora 2,4 kg
18) Certyfikat CE
19) Okres gwarancji 18 miesięcy

4.

Skruber

1) Aparat do pochłaniania i neutralizacji kwaśnych oparów oraz gazów
reakcyjnych, powstających w trakcie prowadzenia procesów mineralizacji
próbek oznaczanych na zawartość azotu metodą Kjeldahla.
2) 3 stopniowy aparat (wykraplanie, neutralizacja, adsorpcja) do
pochłaniania oparów chemicznych, wyposażony w pompę z teflonową
membraną.
3) Podciśnienie wytwarzane za pomocą pompy elektrycznej 100-400 mbar
o wydajności 32 l/h.
4) Pojemność zbiornika na roztwór neutralizujący 3 litry.
5) Aparat z chłodnicą i odbieralnikiem o objętości 1,2 L do wykraplania
oparów oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa - zbiornik na węgiel
aktywny na wyjściu, po stopniu neutralizacji.
6) Wykonanie modułowe, całość w jednej, zwartej obudowie.
7) Pobór mocy 140 W
8) Zasilanie 230 V, 50/60Hz
9) Gabaryty urządzenia (szer.x wys.x głęb.): 347 mm x 417 mm x 526 mm
10) Waga skrubera 11,2 kg
11) Certyfikat CE
12) Okres gwarancji 18 miesięcy
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Do oferty należy dołączyć pisemną autoryzację producenta sprzętu, udzieloną Oferentowi na
serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne oferowanej aparatury na terenie Polski.
Miejsce dostawy: Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II, Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty zawierające:
- cenę netto w polskich złotych osobno dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia (1 do 4) oraz łącznie;
- termin ważności oferty co najmniej do dnia 30 kwietnia 2013;
- termin dostawy i uruchomienia nie później niż do 30 kwietnia 2013;
można składać osobiście lub przesyłać pocztą w formie papierowej na adres siedziby SKOTAN SA,
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice do dnia 5 kwietnia 2013, do godz. 12.00.

Ewentualne pytania w formie pisemnej prosimy przesyłać na adres biuro@skotansa.pl najpóźniej do dnia
03.04.2013, podając w tytule wiadomości nr ref. zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga [%]

1. Cena oferty
2. Ocena techniczna oferty

60
40

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 60
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
60 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma najniższa oferowana cena
b) Kryterium nr 2 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o następujące
parametry:
1) termin dostawy urządzenia (max. 20 pkt.)
2) warunki świadczenia gwarancji oraz dostępność serwisu, (max. 20 pkt).
Maksymalną liczbę punktów 40 otrzyma najlepiej oceniona oferta
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Treść niniejszego zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej spółki
(www.skotansa.pl) oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie SKOTAN SA w Katowicach,
ul. Uniwersytecka 13.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni oferenci biorący udział w przedmiotowej
procedurze.

Marek Pawełczak
Prezes Zarządu SKOTAN SA
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