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Miejscowość, dn. ……..…. 

 

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

Oświadczenie o spełnieniu wymogów parametrów technicznych przedmiotu zamówienia  

Dotyczy: 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/KT na dostawę  

Systemu filtracyjnego TFF wraz z modułami filtracyjnymi,  

KOD CPV: 38000000-5 

Oferent Nazwa Oferenta oświadcza, że oferowany sprzęt spełnia parametry techniczne 

zgodnie z opisem w tabeli poniżej: 

Opis parametru technicznego  

Parametr 
obecny w 

oferowanym 
sprzęcie 

Opis parametru 
w dostarczonej 
ofercie [strona, 
wiersz] 

TAK NIE 

1. Pojemność robocza systemu minimum w zakresie 5-
50L. 

   

2. 3 pompy perystaltyczne: pompa retentatu, pompa 
filtratu oraz pompa transferowa. 

   

3. Możliwość pracy w zakresie temperatur od +2 do +35 
ᵒC. 

   

4. Możliwość pracy w zakresie ciśnienia od 0 do 5 barów.    
5. Przynajmniej jeden zbiornik wykonany z polipropylenu 

dla retentatu o minimalnej objętości 50L. 
   

6. Możliwość użycia kaset filtracyjnych typu „hollow fiber” 
o różnych wielkościach porów i powierzchni filtracyjnej. 

   

7. Możliwość zamontowanie kasety filtracyjnej do różnych 
długościach, co najmniej w zakresie 20-65 cm. 

   

8. Kaseta filtracyjna o powierzani filtracyjnej minimum 0,8 
m2 o średnicy porów umożliwiających oddzielenie 
cząsteczek większych niż 3kDa w zestawie. 

   

9. Zestaw łączników oraz rur do przepompowywania 
buforu, cyrkulacji retentatu oraz odbioru filtratu. 

   

Miejsce na logo, nazwę i 

dane teleadresowe 

oferenta 
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10. Zautomatyzowane sterowanie systemem za pomocą 
ekranu dotykowego lub z poziomu komputera 
dołączone bezpośrednio do systemu, umożliwiającego 
łatwe ustawianie parametrów procesu. 

   

11. Rejestracja parametrów takich jak: czas, prędkości 
przepływów, ciśnienia roztworu wejściowego przed 
kasetą filtracyjną i ciśnienia wyjściowego za kasetą 
filtracyjną, temperatury, pH oraz przewodności 
retentatu. 

   

12. Możliwość monitorowania i kontroli ilości retentatu za 
pomocą zmiany wagi. 

   

13. Możliwość precyzyjnego ustawienia szybkości 
przepływu roztworów tak aby zapewnić wydajną 
filtrację materiału. 

   

14. Możliwość regulowania alarmów ciśnienia wejściowego 
i wyjściowego oraz ciśnienia transmembranowego. 

   

15. Możliwość ustawienia alarmu maksymalnego ciśnienia 
transbłonowego oraz minimalnej objętości końcowej 
filtratu. 

   

16. Możliwość podglądu parametrów procesu filtracji w 
czasie rzeczywistym. 

   

17. Alarmy przekroczenia zadanych parametrów.    
18. Certyfikat CE.    

19. Zasilanie elektryczne 230V-400V, 50-60 Hz.    

 

 

……….………………………… 

Podpis i pieczątka 

 


