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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zakupu aparatu do wyznaczania profilu w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy
z NCBiR Nr INNOTECH-K1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach Programu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH.
Zamawiający:
SKOTAN S.A. 41-506 Chorzów, ul. Dyrekcyjna 6
z dniem 25 listopada 2014 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup
aparatu do wyznaczania profilu do projektu Nr INNOTECH-K1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach
Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH
o następujących parametrach:
I. Oferowany aparat do wyznaczania profilu powinien posiadać wielomodułową budowę działającą
integralnie ze sobą, wykazywać uniwersalność zastosowania, szerokie możliwości rozbudowy
o akcesoria i przystawki tego samego producenta.
II. Parametry funkcjonalne:
 Fabrycznie nowy aparat do wyznaczania profilu do detekcji sygnałów umożliwiający analizę
jakościową i ilościową.
 Modułowa budowa aparatu umożliwiająca rozszerzenie zestawu o inne podzespoły
do oznaczania kolejnych parametrów.
 Dostarczony aparat powinien zawierać:
a) Moduł analityczny:
 Posiadający pełną elektroniczną kontrolę przepływu i ciśnienia gazów
o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 psi,
 Elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia gazów musi umożliwić kompensację
zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym,
 Dozownik/dozowniki typu split/splitless z elektroniczną kontrolą ciśnienia i przepływu
o dokładności nie gorszej niż 0,01 psi,
 Możliwość wyposażenia w wymywanie wsteczne „backflushing”,
 Zainstalowany kwadrupolowy hiperboliczny analizator mas z prętami wykonanymi
z kwarcu pokrywanego złotem o zakresie mas do 1050 amu, z pompą dyfuzyjną,
 Możliwość zainstalowania w tym samym piecu aparatu dodatkowego detektora
selektywnego (np. płomieniowo-jonizacyjnego, wychwytu elektronów, systemu
analizy fazy nadpowierzchniowej czy desorpcji termicznej).
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b) Moduł termostatowania kolumn o zakresie temperatur termostatu kolumn nie gorszym niż:
O
O
od 8 C powyżej temp. otoczenia do 425 C, z co najmniej 5 narostami temperatury
podczas analizy.
c) Automatyczny moduł podawania prób z tacą na min. 16 próbek i możliwością rozbudowy
do 150 próbek.
d) Automatyczny moduł podawania powinien mieć możliwość obsługi obu kanałów
i dozowników zaproponowanego systemu rozdziału fazy gazowej (z możliwością
przemontowania wieży automatycznego modułu).
e) Aparat do wyznaczania profilu powinien dysponować możliwością rozbudowy
do równoczesnego nastrzyku (w tej samej chwili) przez dwie niezależne wieże na dwa
różne kanały.
Możliwość rozbudowy u tego samego producenta aparatu o detektory selektywne, „headspace”
i system termicznej desorpcji.
Współpraca aparatu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego
dostępu do aparatu.
Instrukcja obsługi w języku polskim.

III. Wyposażenie uzupełniające i parametry dodatkowe:
 Nowoczesny system kontroli aparatu, zbierania, przetwarzania i archiwizacji danych
oraz tworzenia raportów pracujący w środowisku Windows.
 Komunikacja: elektroniczny system sterowania – aparat do wyznaczania profilu – analizator mas
w oparciu o interface Ethernet (LAN).
 Certyfikaty ISO 9000 i CE na wytwarzanie sprzętu.
 Dwa elementy rozdziału fazy gazowej sugerowane przez producenta (typu: ,,kolumna’’, np. HP5ms, 30m, 0.25 mm ID, 0.25 mikrom film).
 Zestawy do zainstalowania całego aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (np.: złączki, zakręcane
fiolki, septy, linery, uszczelki typu oringi i ferrule, nakrętki, itp.). Minimalna ilość kompletów: fiolkazakrętka-septa: 200 sztuk.
 Zestaw elektronicznej obróbki i wizualizacji danych oraz obsługi systemu analitycznego wraz
z możliwością druku w kolorze.
 Informacja cenowa o opcjach dodatkowych:
- jeden reduktor do gazu czystego (He2) dedykowany do pracy z aparatem do wyznaczania
profilu,
- zestaw 1000 sztuk kompletów: fiolka, septa, nakrętka.
IV. Minimalne wymagania techniczne:
1. Piec:
- min. dwukanałowy,
- min. 5 narostów temperaturowych podczas analizy,
- programowanie temperatury w zakresie od +8°C powyżej temp. otoczenia do 425°C,
- szybkość ogrzewania pieca w zakresie 50-175°C min.: 40°C/min,
- dokładność ustawienia temperatury min. 1°C,
- możliwość odczytu aktualnej temperatury,
- możliwość programowania przepływu gazu nośnego,
- wymiary nie większe niż: 29 x 31 x 18 cm.
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2. Sterowanie:
- aktywna klawiatura i wyświetlacz umożliwiające ustawianie danych analizy i kontrolę pracy
aparatu do wyznaczania profilu,
- nowoczesny moduł sterowania pracą aparatu umożliwiający pełną kontrolę, analizę ilościową
i jakościową.
3. Elektroniczna kontrola pneumatyki przepływu:
- kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym,
- dostępność modułów kontroli pneumatyki dla wszystkich typów dozowania i detektorów,
- dokładność ustawienia ciśnień na poziomie 0,01 psi,
- możliwość programowania do 3 narostów przepływu/ciśnienia.
4. Moduł automatyzacji podawania próbek:
- wbudowana wieża modułu z tacą na min. 16 fiolek, obsługująca moduł dozowania i
identyfikacji próbek oraz możliwość doposażenia aparatu w dodatkową wieżę do
równoczesnego nastrzyku na drugi kanał (np. przy dużej ilości próbek i konieczności
wykorzystania tego samego programu temperaturowego dla tych samych modułów
identyfikacji, np. typu płomieniowo-jonizacyjnego),
- w celu automatyzacji - możliwość rozbudowy o tacę na min. 150 fiolek,
- moduł automatycznego podawania próbek do nastrzyku próbek ciekłych z programowalną
szybkością nastrzyku i głębokością próbkowania,
- objętość nastrzyku regulowana,
- szybkość dozowania 0.1 s lub lepsza,
- możliwość przemywania i płukania strzykawki przed osiągnięciem gotowości do nastrzyku
przez aparat do wyznaczania profilu.
5. Moduł dozowania próbek:
musi posiadać elektroniczną kontrolę ciśnienia i przepływu o dokładności nie gorszej niż 0,01
psi,
tryb dozowania typu split/splitless z elektroniczną kontrolą pneumatyki,
o
możliwość pracy modułu w temperaturze do 400 C,
programowany cyfrowo stosunek podziału.
6. Kwadrupolowy hiperboliczny moduł analizatora mas:
- analizator z prętami wykonanymi z monolitycznego kwarcu pokrywanego złotem,
- o zakresie mas od 1,6 do 1.050 amu,
o
- analizator kwadrupolowy kontrolowany temperaturowo z grzaniem w przedziale 106-200 C,
- z źródłem jonów do EI z podwójnym filamentem,
o
- gwarantowana możliwość grzania źródła jonów w zakresie 150-350 C,
- zakres dynamiczny detektora: 10x6,
- maksymalna szybkość skanowania: 12500 amu/s,
- stabilność osi mas lepsza niż 0,1u /48 h,
- grzana linia transferowa pomiędzy aparatem głównym i analizatorem mas.
7. Funkcje dodatkowe:
- alarm o nieprawidłowych przepływach,
- automatyczne uśpienie aparatu po skończonej analizie.
8. Moduł sterowania systemem zbierający dane oraz gwarantujący ich obróbkę i archiwizację:
- nowoczesny i umożliwiający pełną kontrolę aparatu, zbieranie widm i danych oraz
przetwarzanie ich, a także tworzenie raportów,
- moduł walidowany, posiadający certyfikat ISO 9001,
- system umożliwiający: generowanie wyników zgodnie z wymaganiami użytkownika oraz
przepisami GMP, obróbkę statystyczną wyników,
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system zapisu danych zgodny z GMP oraz możliwość rozbudowy o raportowanie i
archiwizację zgodną z 21 CFR part 11 i 820.
- zestaw wizualizacji danych oraz ich druku,
- biblioteka widm i struktur NIST 2014.
9. Możliwości rozbudowy aparatu do wyznaczania profilu o przystawki u tego samego producenta:
- identyfikacyjne systemy selektywne, np. płomieniowo-jonizacyjny,
- system „headspace”,
- system termicznej desorpcji.
-

V. Wymagania dodatkowe:
 Instalacja
aparatu
we
wskazanym
miejscu
przez
autoryzowany
serwis
z siedzibą w Polsce.
 Krajowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce.
 Koszty ewentualnej odprawy celnej, ubezpieczenia i dodatkowych kosztów poza samym
urządzeniem pokrywa sprzedający (dostawa wg INCOTERMS 2010).
 Zasilanie energią elektryczną: 230 V, 50 Hz.
Miejsce dostawy urządzenia: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2.
Oferty zawierające:
1. cenę netto wyrażoną w PLN za przedmiot zapytania,
2. dane teleadresowe dostawcy,
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 grudnia 2014 roku,
4. informacje pozwalające przyznać punkty zgodnie z Kryterium oceny nr 2 – termin dostawy
urządzenia,
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w formie papierowej
oraz drogą elektroniczną na adres: tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 02.12.2014 roku.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
1. Cena oferty
2. Ocena techniczna oferty

Waga [%]
90
10

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 90
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
90 – waga kryterium
Maksymalną liczbę 90 punktów za kryterium nr 1 otrzyma najniższa oferowana cena.
b) Kryterium nr 2 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o
następujące parametry:
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termin dostawy urządzenia – maks. 10 pkt. dla najkrótszego czasu dostawy
Maksymalną liczbę 10 punktów za kryterium nr 2 otrzyma najlepiej oceniona oferta.
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu
ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

Marek Pawełczak
Prezes Zarządu
SKOTAN S.A.
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