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Szanowni Państwo, 

Instytut Paleobiologii PAN zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
system zmotoryzowania mikroskopu Nikon Eclipse SOi wg podanej niżej specyfikacji. 

Zmotoryzowanie napędu osi X-Y-Z ze sterowaniem (kontrolerem) z poziomu komputera 
wraz z oprogramowaniem: 
kontroler PRO SCAN III, 
joystick, 
napęd osi Z, 
stół PRIOR, 
wymiana klucza NIS i upgrade programu NIS-BR do wersji 4,0 do współpracy z 
oprogramowaniem Windows?, 
NIS-EDF do składania obrazów 3D i wieloformatowych, 
komputer Dell PowerEdge T20 E3-1225v3 (i5)/8GB/256+1000/7Pro64X z monitorem 22" 

System wraz z oprogramowaniem pozwalać ma na automatyczne łączenie kolejnych 
obrazów o wysokiej rozdzielczości wzdłuż osi x i y oraz kompilację obrazów wzdłuż osi Z (Z 
stacking), włączając do syntetycznego obrazu jedynie fragmenty o zadowalającej ostrości. 

Dla potwierdzenia parametrów wymagane jest dołączenie do oferty oryginalnych materiałów 
producenta, tj. broszura, katalog. Dopuszcza się materiały w języku angielskim. 

Prosimy o podanie w ofercie kosztów dostawy aparatury do Instytutu Paleobiologii PAN, ul. 
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji. 

Prosimy o przesłanie oferty pocztą na adres: Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 
00-818 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: paleo@twarda.pan.pl 

Termin nadesłania oferty: 3 kwietnia 2017 r. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do prac badawczych 
(naukowych), które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu 
osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w oparciu o: art. 4 pkt. 8a 
ustawy z dnia 29.01 .2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.); 
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 
Nr 96, poz. 1620 z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 
poz. 121 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania 
którejkolwiek z ofert oraz możliwość odstąpienia od prowadzonego postępowania bez podawania 
przyczyny. 

Z poważaniem, 


