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Wpis do KRS nr: 0000109221 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście XI Wydz. Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 200 000 PLN 

           Niepołomice, 19,05,2016 
 
 
 

      ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

   DOTYCZY: zakupu  sprzętu analitycznego 
 
 
   w ramach projektu: Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w 
układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza. 
 
Realizowanego z  programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych nr umowy: 
GEKON2/05/267906/10/2015  
   
 
 
     1  Przedmiot zamówienia: spektrometr rentgenowski 
  

 opis przedmiotu zamówienia:  
 
spektrometr rentgenowski do analizy jakościowej, ilościowej oraz 
bezwzorcowej, w próbkach o konsystencji  stałej i ciekłej. 
 
 

Specyfikacja techniczna: 
 

 Spełniający europejskie normy bezpieczeństwa i posiadający certyfikat CE; 

 Umożliwiający analizę cieczy, próbek stałych i proszków; 

 Zakres pomiarowy Na-Am; 
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 Wzbudzenie za pomocą lampy rentgenowskiej o napięciu co najmniej 50 kV, mocy co najmniej 5 W, 
anoda Ag, okienko o grubości nie więcej niż 50 um; 

 Generator wysokiego napięcia o napięciu co najmniej 50 kV; 

 Posiadający co najmniej 6 filtrów pomiarowych do optymalizacji warunków pomiaru; 

 Analizator widma musi posiadać co najmniej 4000 kanałów; 

 Oprogramowanie do zaawansowanej analizy bezwzorcowej, 

  Przeznaczony do szybkiego i wiarygodnego automatycznego określania składu chemicznego 
wszelkiego rodzaju nieznanych materiałów. 

 Oprogramowanie spektrometru w języku polskim; 

 Jeden detektor półprzewodnikowy dla całego zakresu Na-Am bez konieczności zewnętrznego 
chłodzenia ciekłym azotem o rozdzielczości nie gorszej niż 145 eV, liniowości i cienkim okienku o 
grubości nie więcej niż 8 um; 

 Pełna instrukcja obsługi spektrometru w języku polskim i angielskim; 

 Serwis techniczny i analityczny w Polsce; 

 Gwarancja 12 miesięcy; 

 Szkolenie w siedzibie użytkownika. 
 
 

 
 

 
2 Kryteria oceny oferty: 

 
  

 Cena – 100% 
 

3 Sposób oraz termin składania ofert:  
Proszę o złożenie ofert  w formie e-maila na poniżej zamieszczony adres do      03.06.2016 
e-mail: gekon@nycz.pl 
osoba do kontaktu: Aneta Franczak 

                            tel: 501 203 448 
 

     
   

 


