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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zakupu chromatografu 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 ścieŜce programowej IN-TECH - projekt „Podniesienie wartości probiotycznych
(selenometionina, selenocystyna, B12) w droŜdŜach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy
dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt"

Zamawiający: SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13

z dniem 11 lipca 2013 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
zakupu chromatografu o następujących parametrach:
I. Oferowany zestaw chromatografii cieczowej z kompletnym wyposaŜeniem, w pełni zautomatyzowany
i przygotowany do wykonywania analiz w układzie derywatyzacji post-columnowej (jednocześnie dający
moŜliwość rozbudowy do analizy w układzie pre-columnowym), zapewniający wykonanie analizy witamin
z grupy B. System do derywatyzacji PCX Pickering z opcjami dodatkowych elementów: reaktor, kolumna,
reagenty do analizy witamin z grupy B, pracujący wg warunków: temperatura reaktora 55 C, przepływ 0,5
ml/min, pojemność pętli analitycznej 0,5ml, detektor FLD 375nm, cieśninie 42 bary.
II. Urządzenie sterowane z poziomu zewnętrznego oprogramowania pracującego w środowisku Windows
XP/7 z pomocą aplikacyjną w zakresie analizy aminokwasów oraz witamin.
III. Minimalne wymagania techniczne:
1. Pompa i system odgazowania eluentów:
- Pompa dwutłokowa, umoŜliwiająca formowanie gradientu czteroskładnikowego po stronie niskiego
ciśnienia,
- Zakres przepływu: co najmniej od 0,01 do 10,0 ml/min przy ciśnieniu max.,
- Maksymalne ciśnienie: nie mniejsze niŜ 6000 psi dla całego zakresu przepływu,
- MoŜliwość ustalania składu eluenta co 0,1% z dokładnością nie gorszą niŜ 0,5%,
- Precyzja przepływu: nie gorsza niŜ 0,3% RSD (przy przepływie 1 ml/min i ciśnieniu 1000 psi) dla wody,
- Odtwarzalność czasu retencji: nie gorsza niŜ 0,3% RSD,
- Pulsacja ciśnienia mniejsza niŜ 2% pik-pik dla przepływu 1 mL/min przy ciśnieniu 1000 psi,
- Zakres tworzenia składu gradientu od 0 do 100% dla czterech składników,
- PróŜniowy system odgazowania eluentów, co najmniej 5-kanałowy.
2. Automatyczny podajnik próbek:
- Zakres nastrzykiwanych objętości od 0,1 µl do 2,45 ml (przy zastosowaniu róŜnych trybów nastrzyku),
- Ilość powtórzonych nastrzyków z jednej fiolki od 1 do 99,
- Precyzja nastrzyku (w trybie „fixed loop”): nie gorsza niŜ 0.3% RSD,
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- Liniowość lepsza niŜ 0,999,
- Błąd przeniesienia próby („carry over"): < niŜ 0,01% (przy zastosowaniu programowalnego cyklu
płukania igły),
- MoŜliwość pobierania próbek z fiolek i mikropłytek,
- Pojemność tacy z próbkami: co najmniej 100 fiolek o pojemności 1,8 - 2,0 ml lub co najmniej 2
mikropłytki 96-dołkowe,
- MoŜliwość rozbudowy o układ Peltier pozwalający na termostatowanie próbek w autosamplerze w
zakresie nie mniejszym niŜ 4°C – 40°C,
- MoŜliwość pracy z pętlami od 2 µl do 5 ml wykonanymi z tworzywa sztucznego,
- Maksymalne ciśnienie pracy co najmniej 40 Bar,
- Komplety fiolek do podajnika,
- Zakrętki do fiolek wraz z kompletem uszczelek.
3. Detektory:
3.1. UVVIS:
- Dwuwiązkowy, programowalny detektor UV-VIS z moŜliwością skanowania w trybie „stop flow”,
- Zakres długości fali: od 190 nm do co najmniej 700 nm,
- Źródło światła: lampa deuterowa (zakres UV) i lampa wolframowa (zakres VIS),
- Dokładność długości fali: nie gorsza niŜ ±1 nm,
- Zakres czułości: 0,0005 – 3,000 AU,
- Poziom szumów: < ±0,75 x 10-5 AU,
- Dryft: < 1 x 10-4 AU/h,
- Kuweta przepływowa o długości drogi optycznej 8 mm i objętości 12 µl.
3.2. FLD:
- Zakres pracy po stronie wzbudzenia w zakresie minimum 200-850 nm,
- Zakres pracy po stronie emisji w zakresie minimum 250-900 nm,
- Źródło światła: lampa ksenonowa,
- Detektor: fotopowielacz,
- Programowana szerokość szczeliny: po stronie wzbudzenia: 15 nm, a po stronie emisji: 15 i 30 nm,
- Stosunek S/N linii Ramana wody co najmniej 700:1,
- Kuweta o objętości nie większej niŜ 12uL.
4. Termostat do kolumn:
- Termostat elektroniczny typu Peltier,
- Komora umoŜliwiająca jednoczesne termostatowanie co najmniej 4 kolumn o długości 25 cm,
- Wbudowany zawór umoŜliwiający automatyczne przełączanie kolumn z poziomu oprogramowania
sterującego pracą zestawu HPLC,
- Zakres termostatowania: od 5°C (lub 15°C poni Ŝej temp. otoczenia) do 90°C,
- Stabilność temperatury: nie gorsza niŜ ± 0,2°C w całym zakresie termostatowania,
- MoŜliwość programowania narostu temperatury z szybkością do 5°C/min,
- Wbudowany czujnik wycieku,
- Powtarzalność temperatury: ± 1 °C,
- Precyzji ustawienia temperatury: ± 1 °C,
- MoŜliwość wyposaŜenia w sześciopozycyjny przełącznik kolumn.
5. Moduł sterujący:
- Moduł sterujący zapewniające pełną kontrolę i synchronizację pracy zestawu takŜe z moŜliwością
rozbudowy do trybu LC-ICP-MS, pracujące w środowisku Windows XP/7,
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- Sterowanie poszczególnymi modułami zestawu HPLC tj. pompą, autosamplerem, detektorami
i termostatem do kolumn,
- Zbieranie i pełna obróbka danych chromatograficznych, z moŜliwością rozbudowy takŜe pod kątem
analizy specjacyjnej,
- System graficznej prezentacji danych dla wielu mas w czasie rzeczywistym,
- MoŜliwość jednoczesnego zbierania danych uzyskiwanych z co najmniej 4 róŜnych detektorów
stosowanych w chromatografii cieczowej,
- Moduł sterujący w architekturze 32 bitowej,
- Ustalanie parametrów integracji dla metody,
- Tworzenie i zapamiętywanie wielopunktowych krzywych kalibracyjnych,
- Podłączenie do komputera poprzez złącze USB lub Ethernet,
- Wykonywanie obliczeń ilościowych i jakościowych metoda wzorca wewnętrznego i zewnętrznego,
- Raportowania wyników (raporty standardowe oraz własne) dla pojedynczych analiz oraz serii.
6. System obróbki danych, wizualizacji wyników i chromatogramów oraz druku pracujący w środowisku
bazowym pozwalającym wykorzystać moduł sterujący chromatografu. Procesor dwurdzeniowy o
szybkości taktowania co najmniej 2,0 GHz.
7. WyposaŜenie dodatkowe, rozbudowa i informacje:
- kolumna/y do analizy aminokwasów i witamin,
- Zestaw eksploatacyjny obejmujący kapilary stalowe i PEEK, złączki, nakrętki, ferule,
- MoŜliwość rozbudowy o detektor LCMS (tego samego producenta),
- Zasilanie wszystkich modułów 230 V, 50 Hz,
- Certyfikat bezpieczeństwa – znak CE (kopie certyfikatu lub deklaracji zgodności).

Docelowe miejsce pracy urządzenia: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2
Oferty zawierające:
1. cenę netto wyraŜoną w polskich złotych,
2. dane teleadresowe dostawcy,
3. datę waŜności oferty co najmniej do dnia 31 lipca 2013 roku,
4. termin dostawy urządzenia
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz drogą elektroniczną na adres:
tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 17.07.2013 roku.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Waga [%]
1. Cena oferty
2. Ocena techniczna oferty

70
30

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zaleŜnością:
P1 = (Cn/Cr) x 70
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniŜsza cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
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70 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 70 otrzyma najniŜsza oferowana cena
b) Kryterium nr 2 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o następujące
parametry:
1) termin dostawy urządzenia
2) zaproponowane rozwiązania techniczne zwiększające efektywność urządzenia, łatwość obsługi
3) autoryzowany serwis na terytorium Polski
Maksymalną liczbę punktów 30 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 Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 w miejscu
ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej
w przedmiotowej procedurze.
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Marek Pawełczak
Prezes Zarządu
SKOTAN S.A.
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