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Załącznik nr 1 
do zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia 

 
Dane Oferenta: 
 
Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________ 

NIP   ___________________________________________________________ 

REGON   ___________________________________________________________ 

 
FORMULARZ CENOWY  

 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 16 kwietnia 2021 
roku dotyczące zakupu sprzętu laboratoryjnego w postaci systemu aparatury procesowej składającej 
się z kompatybilnych ze sobą 5 elementów/zestawów urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość 
do europejskich standardów EFSA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 
Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, przedstawiamy następującą informację cenową 
wynikającą ze stosowanych przez nas cen rynkowych: 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia - sprzedaż, dostawę i montaż wszystkich pięciu 
wymienionych w niniejszym zapytaniu o cenę zestawów - wg podanej niżej ceny: 
 
Zestaw nr 1: 
Reaktor do wytwarzania 1-MCP wraz z oprzyrządowaniem 

 
kwota netto: ___________________________________złotych (PLN) 

kwota podatku VAT: _____________________________złotych (PLN) 

kwota brutto: __________________________________ złotych (PLN) 

(słownie: ___________________________________________________________________) 

Zestaw nr 2: 
Urządzenia peryferyjne do reaktora i systemu chłodzenia 

 
kwota netto: ___________________________________złotych (PLN) 

kwota podatku VAT: _____________________________złotych (PLN) 
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kwota brutto: __________________________________ złotych (PLN) 

(słownie: ___________________________________________________________________) 

Zestaw nr 3: 
Pojemniki typu DEWAR 

 
kwota netto: ___________________________________złotych (PLN) 

kwota podatku VAT: _____________________________złotych (PLN) 

kwota brutto: __________________________________ złotych (PLN) 

(słownie: ___________________________________________________________________) 

Zestaw nr 4: 
Reaktor do enkapsulacji z urządzeniami peryferyjnymi 

 
kwota netto: ___________________________________złotych (PLN) 

kwota podatku VAT: _____________________________złotych (PLN) 

kwota brutto: __________________________________ złotych (PLN) 

(słownie: ___________________________________________________________________) 

Zestaw nr 5: 
Nucza filtracyjna 

 
kwota netto: ___________________________________złotych (PLN) 

kwota podatku VAT: _____________________________złotych (PLN) 

kwota brutto: __________________________________ złotych (PLN) 

(słownie: ___________________________________________________________________) 
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SUMA BRUTTO ZA PLANOWANĄ USŁUGĘ (SUMA ELEMENTÓW WYMIENIONYCH W 
ZESTAWACH 1-5): 
 

kwota brutto: __________________________________ złotych (PLN) 

(słownie: ___________________________________________________________________) 

2. Oferujemy maksymalny czas reakcji serwisowej rozumianej jako usunięcie awarii sprzętu w 
okresie trwania gwarancji, tj. przez okres ____ miesięcy, na miejscu użytkowania (tam, gdzie 
wykorzystywane będzie urządzenie), maksymalnie w ciągu ______ dni roboczych od 
zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez osoby wskazane w umowie. 
 

3. Tabelaryczne zestawienie parametrów wszystkich pięciu wymienionych w niniejszym 
zapytaniu o cenę zestawów: 

 

SYSTEM APARATURY PROCESOWEJ 
SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z KOMPATYBILNYCH ZE SOBĄ 

5 ELEMENTÓW/ZESTAWÓW URZĄDZEŃ 

Lp. Wymagane minimalne parametry 

Parametry oferowanego towaru 
(Wypełnia Wykonawca) 

 
Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane 
przez Zamawiającego przez wpisanie w tej kolumnie tabeli: 
„tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w 

przypadku parametrów lub funkcji innych należy je 
podać/opisać. 

ZESTAW NR 1: 
REAKTOR DO WYTWARZANIA 1-MCP WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM 

1 

Naczynie szklane z płaszczem grzewczo-

chłodzącym o pojemności roboczej w zakresie 

od 9 do 11 litrów. 

 

2 
Pojemność całkowita reaktora maksymalnie 13 

litrów jednak nie mniej niż 11 litrów. 
 

3 
Możliwość pracy w ciśnieniu w zakresie od -1 

do +0,5 bar. 
 

4 
Grzybkowy zawór spustowy DN25 bez 

objętości martwej. 
 

5 
Objętość płaszcza grzewczo-chłodzącego 

maksymalnie 3 litry a nie mniej niż 2 litry. 
 

6 Złącza płaszcza z gwintem M16x1.  

7 

Pokrywa reaktora płaska, wykonana ze stali 

kwasoodpornej pokrytej od wewnątrz PFA z 7 

otworami o poniższej konfiguracji:  

• DN25 mieszadło, 
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• Tri clamp DN50 dozowanie substancji 

stałych, 

• DN25 rozdzielacz potrójny, 

• DN25 dozowanie, 

• DN40 dysk bezpieczeństwa, 

• DN25 łamacz fal, 

• DN25 zapasowy. 

8 

Uszczelnienie wału mieszadła pracujące „na 

sucho” przystosowane do pracy w strefie Ex II 

2G c IIC oraz w strefie Ex II 1G cb IIC. 

 

9 
Dwa pierścienie uszczelniające na bazie PTFE 

(zgodne z FDA). 
 

10 

Możliwość podłączenia gazu inertnego 

pomiędzy uszczelnienia mieszadła wraz z 

systemem do automatycznej detekcji 

nieszczelności. 

 

11 

Silnik mieszadła o mocy minimum 0,18kW i 

dostosowany do pracy w strefie Ex II 2G Ex eb 

IIC T4 Gb. 

 

12 

Manualna przekładnia do kontroli obrotów w 

zakresie minimum 0 – 600 rpm i dostosowana 

do pracy w strefie Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb. 

Moment obrotowy: minimum 3Nm (10 - 410 

rpm lub szerszym zakresie) oraz minimum 

2Nm dla 600 rpm lub więcej. 

 

13 

Wymienny wał mieszadła wykonany ze stali 

kwasoodpornej pokrytej PFA o średnicy 

minimum 16mm. Wymienna końcówka 

mieszająca wykonana z PTFE - wirnik (impeller) 

średnica minimum 115 mm. 

 

14 
Minimalna objętość do zamieszania nie 

większa niż 1 litr. 
 

15 

Łamacz fal wyposażony w minimum dwie 

sondy temperatury Pt100 dostosowane do 

pracy w strefie Ex II 1/2G Ex ia IIC T4 - T6 

Ga/Gb. 

 

16 
Minimalna objętość do pomiaru temperatury 

nie większa niż 1 litr. 
 

17 
Dysk bezpieczeństwa grafit/PTFE o 

wytrzymałości na ciśnienie maksimum 0,5 bar. 
 

18 
Manometr o zakresie minimum -1 do +0,5 bar 

z membraną tantalową. 
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19 Co najmniej jedno złącze NS29/32 z korkiem.  

20 
Rurka wgłębna z zaworem DN25 z wyjściem o 

średnicy 20mm. 
 

21 
Zawór do wyrównania ciśnienia DN25 z 

wyjściem o średnicy 20mm. 
 

22 

Elementy szklane połączone za pomocą 

kołnierzy gwarantujących elastyczność i brak 

naprężeń. 

 

23 

Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia 

wybuchem z możliwością odprowadzenia 

ładunków (uziemienia). 

 

24 
Możliwość wyposażenia w windę naczynia 

reakcyjnego. 
 

25 

Możliwość montażu pionowych chłodnic 

zwrotnych o powierzchniach co najmniej 0,6 

m2 i 0,1 m2 na porcie DN40. 

 

26 

Maksymalne wymiary reaktora 

(wysokość/długość/szerokość) 2,5 x 1,2 x 1,2 

[m]. 

 

27 
Moduł szklany reaktora przepływowego dla 

reakcji typu A+B->P. 
 

28 
Moduł reaktora przepływowego w postaci 

szklanej płytki osadzonej na statywie. 
 

29 
Objętość kanałów do kondycjonowania 

minimum 1,1 ml (dla kanału). 
 

30 Objętość kanału reakcyjnego minimum 1ml.  

31 Maksymalne wymiary kanałów: 1 x 1,4mm.  

32 
Zakres temperatur minimum -20 oC do +150oC 

lub szerszy. 
 

33 
Reaktor umożliwiający pracę w ciśnieniu 

minimum 20 bar lub więcej. 
 

34 
Przepływ w zakresie 0,2 do 10 ml/min lub 

szerzej. 
 

35 
Zintegrowany szklany płaszcz grzewczo-

chłodzący. 
 

36 
Maksymalne ciśnienie dla płaszcza minimum 2 

bar. 
 

37 

Uchwyt na moduł szklany ze stali 

kwasoodpornej z przyłączami z gwintem 

M16x1 do termostatu oraz ¼-28 UNF dla 
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reagentów. 

38 
Materiały w kontakcie z medium szkło 

borokrzemowe 3.3; PTFE; FFKM. 
 

39 Możliwość podłączenia pomp HPLC.  

ZESTAW NR 2: 
URZĄDZENIA PERYFERYJNE DO REAKTORA I SYSTEMU CHŁODZENIA 

Termostat grzewczo-chłodzący 

40 
Zakres temperatury od -35oC do +200oC lub 

szerszy zakres. 
 

41 Stabilność temperatury +/-0,01 oC.  

42 Moc grzania: minimum 2kW lub więcej.  

43 
Moc chłodzenia: minimalne parametry: 0,9 kW 

(20oC); 0,8kW (0oC); 0,3kW (-20oC). 
 

44 
Wydajność pompy w zakresie od 16 do 31 

litrów/min lub szerszy zakres. 
 

45 Złącza pompy z gwintem M16x1.  

46 
Ciśnienie pompy w przedziale od 0,25 do 0,9 

bar. 
 

47 
Termostat wyposażony w pompę ssąco-

tłoczącą. 
 

48 Pojemność łaźni w zakresie od 21 do 30 litrów.  

49 Łaźnia wykonana ze stali kwasoodpornej.  

50 
Termostat wyposażony w 7” dotykowy 

kontroler temperatury. 
 

51 
Programator temperatury: minimum 8x60 

kroków lub więcej. 
 

52 

Możliwość tworzenia indywidualnych kont dla 

użytkowników; zabezpieczenie loginem oraz 

hasłem. 

 

53 Wyposażony w złącza RS232; USB; Ethernet.  

54 
Wymiary max. (szer./dł./wys.) 40 x 65 x 75 

[cm]. 
 

55 
Dwa węże izolowane o długości 2m i 

zakończone gwintem wewnętrznym M16x1. 
 

56 
Olej termalny 30 litrów o zakresie temperatur -

40 oC do +180 oC 
 

Termometr cyfrowy z termoparą [4 sztuki] 

57 Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy oraz  
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termoparę typu K. 

ZESTAW NR 3: 
POJEMNIKI TYPU DEWAR 

58 

Pięć sztuk pojemników typu Dewara o 

pojemności 2 litry - cylindryczny z wkładem 

szklanym. 

 

59 

Jeden pojemnik typu Dewara o pojemności 20 

litrów - cylindryczny z wkładem szklanym z 

minimalnymi wymiarami: 

• wysokość min.  650 mm, 

• średnica zewnętrzna max. 410 mm 

• średnica wlotu min. 50 mm 

 

60 

Sprawność pojemnika typu Dewara o 

pojemności 20 litrów wynosząca minimum 0,1 

(l/doba). 

 

ZESTAW NR 4: 
REAKTOR DO ENKAPSULACJI Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI 

61 
Szklane naczynie reaktora o pojemności 

roboczej w zakresie od 49 do 51 litrów. 
 

62 

Płaszcz grzewczo-chłodzący szklany, 

wyposażony w przyłącza ze stali 316L z 

gwintem M16x1. 

 

63 

Średnica wewnętrzna naczynia reakcyjnego nie 

więcej niż DN400 w całej jego wysokości 

(oczekiwany cylindryczny kształt naczynia). 

 

64 

Dopuszczalny zakres ciśnienia dla wnętrza 

naczynia oraz płaszcza z przedziału od -1 do 

+0,5 bar. 

 

65 
Dopuszczalny zakres temperatury w przedziale 

od -60 do +150oC. 
 

66 

Pokrywa szklana o średnicy minimalnej DN400 

z minimum 6 (sześcioma) otworami: 

1. DN60 – Mieszadło; 

2. DN75 – Port dozowania z pokrywą 

stalową pokrytą od wewnątrz PFA; 

3. DN50 – Dozowanie cieczy (zawór DN 

25/15 z rurką wgłębną); 

4. DN50 – Próżnia/wyrównanie ciśnienia 

(zawór DN25/15); 

5. DN25 – Dysk bezpieczeństwa o 

wytrzymałości na ciśnienie maksimum 

+0,5 bar; membrana grafitowa pokryta 

PTFE; 

6. DN50 – zapasowe z korkiem szklanym 
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z możliwością rozbudowy o łamacz fal 

wyposażony w minimum 3 sondy 

temperatury - Pt100 dostosowaną do 

strefy Ex II 1/2G Ex ia IIC T4 - T6 

Ga/Gb. 

67 
Średnica wewnętrzna pokrywy nie więcej niż 

DN400. 
 

68 
Minimalna objętość cieczy, która może być 

efektywnie mieszana nie większa niż 6,5 litra. 
 

69 
Możliwość montażu zaworu spustowego 

DN50, bez objętości martwej, złącze TC DN25. 
 

70 

Napęd mieszadła wraz ze zintegrowaną 

przekładnią pozwalającą na manualną 

regulację obrotów; bezstopniowa kontrola 

prędkości w minimalnym zakresie od 0 – 350 

obr./min., silnik jak i przekładnia dedykowane 

do strefy zagrożonej wybuchem Ex II 2G Ex eb 

IIC T4 Gb. 

 

71 

Bezsmarowe, podwójne uszczelnienie wału 

mieszadła, dedykowane do strefy Ex II 2G Ex 

eb IIC T4 Gb. 

 

72 

Możliwość podłączenia gazu inertnego 

pomiędzy uszczelnianiem mieszadła wraz z 

systemem do automatycznej detekcji 

nieszczelności. 

 

73 

Dwupoziomowe mieszadło łopatkowe, 

średnica końcówki mieszającej min. 200 mm, 

stal kwasoodporna pokryta ETFE (zgodność z 

FDA). 

 

74 

Mobilna rama wykonana ze stali 

kwasoodpornej 316L i całość umieszczona na 

antystatycznych kółkach. 

 

75 

Elementy szklane połączone za pomocą 

kołnierzy gwarantujących elastyczność i brak 

naprężeń. 

 

76 

Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia 

wybuchem z możliwością odprowadzenia 

ładunków (uziemienia). 

 

77 
Wymiary max. [szer./dł./wys.] 1,0 x 1,0 x 2,2 

m. 
 

ZESTAW NR 5: 
NUCZA FILTRACYJNA  

78 
Szklana kolumna o wymiarach DN400 x 500 

[mm], o objętości 50 litrów. 
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79 
Dopuszczalne ciśnienie robocze w przedziale 

od -1 do +0.5 bar lub szerzej. 
 

80 
Dopuszczalna temperatura robocza od -60 do 

+150 °C lub szerzej. 
 

81 

Materiały pozostające w kontakcie z 

produktem: szkło borokrzemowe 3.3; PTFE; 

ETFE; ECTFE. 

 

82 
Powierzchnia filtracyjna nie mniejsza niż 0,125 

m2. 
 

83 

Pokrywa wykonana ze stal kwasoodpornej, 

pokryta od wewnątrz ETFE, DN400 zawierająca 

minimum 7 otworów: 

1. DN50 (centralne); 

2. DN80 port szybkiego dostępu z 

pokrywą stalową pokrytą od wewnątrz 

PFA; 

3. DN50 Dozowanie; 

4. DN50 Próżnia/odpowietrzenie; 

5. DN50 Dysk bezpieczeństwa; 

6. DN50 Manometr; 

7. Wolne (korek szklany). 

 

84 

Układ filtracyjny składający się z tkaniny 

filtracyjnej DN400, rozmiar oczek 60 µm; 

materiał ECTFE oraz płyta podtrzymująca 

tkaninę filtracyjną DN400 ETFE, rozmiar oczek 

(mesh size) 2,000 µm. 

 

85 

Układ dozowania składający się z rurki 

wgłębnej DN50/25 oraz zaworu DN25/15 z 

przyłączem typu TC. 

 

86 

Podłączenie próżnia/odpowietrzenie poprzez 

zawór DN25/15 z przyłączem na wąż o 

średnicy 20 mm. 

 

87 
Zawór spustowy DN25/15 z przyłączem typu 

Tri-Clamp. 
 

88 

Pomiar próżni/ciśnienia poprzez manometr o 

zakresie pomiarowym -1 do +0,6 bar z 

membraną tantalową. 

 

89 

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 

poprzez dysk bezpieczeństwa DN25/0.5 bar; 

membrana grafitowa pokryta PTFE. 

 

90 

Mobilna rama wykonana ze stali 

kwasoodpornej 316L oraz połączeń typu 

„klamp”. 
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91 

W ramę wbudowana dwustopniowa winda, 

pozwalająca na obniżenie całego naczynia lub 

płyty, na której umieszona jest tkanina 

filtracyjna. 

 

92 
Winda naczynia umożliwiająca jego wysunięcie 

przed ramę w celu swobodnego rozładunku. 
 

93 

Możliwość montażu w porcie centralnym 

pokrywy mieszadła ręcznego o regulowanej 

wysokości, wykonanego ze stali 

kwasoodpornej 316L. 

 

94 Średnica mieszadła nie mniejsza niż 380 mm.  

95 

Łopatki mieszadła umożliwiające dociskanie 

placka filtracyjnego lub jego zgarnianie w 

zależności od kierunku obrotów. 

 

96 
Uszczelnienie wału mieszadła dostosowane do 

pracy w strefie Ex II 2G Ex eb IIC T4 Gb. 
 

97 

Elementy szklane oraz stalowe połączone za 

pomocą kołnierzy gwarantujących elastyczność 

i brak naprężeń. 

 

98 

Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia 

wybuchem z możliwością odprowadzenia 

ładunków (uziemienia). 

 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………… …………………………………………………..……………. 

                              Miejscowość i data Imię i nazwisko, podpis, pieczątka1 

 

 
1 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Oferenta legitymującej się właściwym upoważnieniem. 
 


