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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/M/PIKCEL z dnia 14.04.2016 r. 

NA ZAKUP 
Termowagi (TGA) z wbudowanym różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC) 

DLA FIRMY CELON PHARMA S.A. W RAMACH PROJEKTU 
„Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinaz lipidowych jako kandydata w 
terapii sterydoopornych i ciężkich postaci chorób płuc o podłożu zapalnym” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, 
Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw 

 
Miejscowość 
Kiełpin 
 
Data zamieszczenia: 14.04.2016 
 
Zamieszczanie ogłoszenia 
nieobowiązkowe 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa: Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin 
 
Ogólny adres internetowy zamawiającego 
www.celonpharma.com 
telefon: 022 7515933 
 
Rodzaj zamawiającego 
Podmiot prywatny 
 
· Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? TAK 
 
· Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? NIE 
 
· Orientacyjny termin rozpoczęcia zakupów kwiecień 2016 
 
· Orientacyjny termin zakończenia zakupów maj 2016 
 
PROCEDURA 
· Tryb udzielenia zamówienia 
Zapytanie ofertowe 
 
· Kryteria oceny ofert (wagi %) 
cena 50%  
jakość 50%  
 
dodatkową specyfikację można uzyskać pod adresem: 
Celon Pharma S.A. ul. Mokra 41a, 05-092 Kiełpin 
osoba kontaktowa: Krzysztof Dubiel, krzysztof.dubiel@celonpharma.com 
Oferty proszę wysyłać na adres: anna.zalecka@celonpharma.com 
· Termin składania ofert do dnia 22.04.2016r. 
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Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane 
mailowo do Oferentów w dniu 25.04.2016. 
 
                                                                                                                                                          Kiełpin, dnia 14.04.2016      
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA NR  10/2016/M/PIKCEL 
 
 
Termowaga (TGA) z wbudowanym różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC) składająca się z: 

1. Analizatora TGA/DSC: 
 

a) Zakres temperatury: od temp. otoczenia do 1100˚C 
b) Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 K 
c) Rozdzielczość temperaturowa pieca: 0,001 K 
d) Czas grzania od RT do 1100˚C: ok. 10 min 
e) Czas chłodzenia (w atmosferze helu) od 1100˚C do 100˚C: ≤11 min 
f) 3 wloty gazów: ochronnego, płuczącego i reaktywnego 
g) Wbudowany kontroler: masowa kontrola przepływu gazów 
h) Ułożenie pieca: poziome z funkcją automatycznego otwierania i zamykania 
i) Waga wewnętrzna: w układzie poziomym z automatyczną wewnętrzną adiustacją i linearyzacją 

- zakres ważenia: 1 g 

- dokładność odczytu: 1 µg 

j) Sensor DSC: ceramiczny o czułości 0,1 mW i 6 termoparach 
k) Ułożenie próbki: próbka i próbka referencyjna jest ułożona na jednym ramieniu wagi równolegle do 

osi wzdłużnej komory pieca 
l) Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. Wyświetla podstawowe parametry oraz umożliwiający 

sterowanie podstawowymi funkcjami tj: otwieranie / zamykanie pieca, tarowanie wagi, przełączanie 
gazów oraz na umieszczenie skrótów ekranowych do najczęściej wykonywanych analiz 

m) Możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik na 34 próbki, umożliwiający automatyczne   
wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla wielu próbek w różnych 
rodzajach tygielków 
n) Możliwość sprzężenia ze spektrometrem: FTIR, MS i GC/MS 
o) Urządzenie do automatycznego termostatowania układu 
 

2. Pakiet oprogramowania sterujący pracą zestawu pomiarowego: 
 

a) Modułowy program oparty o środowisko Windows lub odpowiedni zainstalowany na centralnej 
jednostce sterującej, przystosowany do dowolnego konfigurowania i uzupełniania w dodatkowe opcje 
b) Oprogramowanie typu baza danych – brak poszczególnych, oddzielnych plików z wynikami 
c) Dostosowany do wielozadaniowej pracy i użytkowania przez dowolną ilość osób 
d) Wizualizacja wyników pomiarów w postaci krzywych (wiele krzywych na jednym ekranie) 
e) Automatyczne generowanie raportu wg szablonu (krzywa, dane doświadczenia, opis próbki, dane 
użytkownika, uwagi) 
f) Automatyczne tworzenie zapasowych kopii bazy danych w dowolnie wskazanym miejscu (na dyskach 
sieciowych) 
g) Łatwy w obsłudze edytor metod pomiarowych 
h) Możliwość łączenia wielu różnych segmentów 



 

 
CCEELLOONN  PPHHAARRMMAA  SS..AA..  

uull..  OOggrrooddoowwaa  22AA  

0055--009922  ŁŁoommiiaannkkii  //  KKiieełłppiinn  

tteell..::  ++  4488  2222  775511  5599  3333  

ffaaxx::  ++  4488  2222  775511  4444  5588 

 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,                                                                     
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek 
Numer KRS: 0000437778 
NIP : 118 – 16 – 42 – 061 
REGON : 015181033 

 

i) Określanie nazwy oraz masy próbek 
j) Sortowanie metod i wyników eksperymentu pod różnym kątem 
k) Obserwację wyników eksperymentu na bieżąco (on-line) 
l) Całkowanie krzywej 
m) Analiza fragmentów krzywej 
n) Wyznaczanie składu stechiometrycznego i zawartości danej substancji w mieszaninie 
o) Przechowywanie danych kalibracyjnych w pamięci 
p) Automatyczne przeliczanie danych kalibracyjnych dla danego modułu na inne parametry 
doświadczenia, bez konieczności wykonania kolejnych kalibracji 
r) Zabezpieczenie zewnętrznym kluczem szyfrującym typu „hardlock– USB” oraz hasłem chroniącym 
dostęp przed osobami nieuprawnionymi 
s) Możliwość podłączenia wagi w celu automatycznego przekazywania wyników ważenia do 
oprogramowania 
 

3. Centralna jednostka archiwizacyjno-obliczeniowa – PC 
 

a) Procesor – co najmniej klasy Intel Core i5 
b) Twardy dysk – co najmniej 500 GB 
c) Pamięć Ram – co najmniej 4GB 
d) Monitor – przekątna co najmniej 21,5” 
e) Oprogramowanie Windows lub odpowiednie 
f) Nagrywarka DVD +/-RW. 
g) Mysz, klawiatura 
 

4. Dwuzakresowa waga analityczna  
 

a) Zakres ważenia: do 81/220g 
b) Działka odczytowa:  0,01/0,1mg 
c) Działka legalizacyjna: 1mg 
d) Powtarzalność: 0,015mg 
e) Liniowość: 0,1mg 
f) Minimalna naważka wg USP: 14 mg 
g) Wbudowana automatyczna adiustacji wewnętrzna (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury z 
możliwością wprowadzenia limitów przekroczeń) 
h) Wbudowana funkcja testu wagi odważnikami wbudowanymi lub zewnętrznymi o dowolnej masie 
i) Szalka podwieszana na tylnej ściance o konstrukcji kratki-grilla pozwalająca na wydatną redukcję 
wpływu ruchu powietrza na proces ważenia z możliwością zmiany na szalkę konwencjonalną 
j) Wbudowane w wyświetlacz czujniki ruchu umożliwiające m.in. bezdotykowe otwieranie i zamykanie 
komory wagowej 
k) Możliwość zaprogramowania zdefiniowanej szerokości otwierania drzwiczek 
l) Automatyczna, ciągła kontrola wypoziomowania wagi z wbudowaną funkcją alarmu wizualnego oraz 
akustycznego w wypadku braku lub utraty wypoziomowania wagi 
m) Wbudowana funkcja minimalnej masy – możliwość zdefiniowania minimalnej naważki zgodnej z USP, 
GLP lub GMP 
n) Wbudowana funkcja minimalnej masy – możliwość zdefiniowania minimalnej naważki zgodnej z USP, 
GLP lub GMP 
o) Możliwość zainstalowania dodatkowych czujników ruchu, pozwalających na bezdotykową obsługę 
funkcji typu: tarowanie, zerowanie, otwieranie/zamykanie drzwi, drukowanie, funkcja dowolna 
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p) Kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwalający na prosty, intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji wagi z 
funkcją podświetlenia informującą o statusie wagi (stan gotowości do pracy) 
r) Możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów uchwytów na szalce wagi – urządzenia 
wspomagające komfort ważenia takie jak: koszyk do ważenia probówek w pionie, specjalna szalka-uchwyt 
do ważenia kolb, specjalne drzwiczki komory wewnętrznej z otworem do bezpośredniego naważania bez 
potrzeby otwierania drzwi 
s) Funkcja rozpoznająca problem z elektrostatycznością próbki 
t) Złącza standardowe RS232 
u) Możliwość wbudowania dodatkowego złącza: Bluetooth, RS232, Ethernet, PS/2, LocalCan 
w) Możliwość podłączenia wagi do oprogramowania zbierającego dane z ważenia i pozwalającego na 
zarządzanie wagą jak również instrumentami takimi jak aparaty do miareczkowania, gęstościomierze, 
refraktometry, aparaty do ustalanie temperatury topnienia 
y) Możliwość rozbudowania wagi do grawimetrycznego automatycznego dozownika proszków i cieczy 
z) Oprogramowanie wagi w języku polskim 
 

5. Profesjonalny stół antywibracyjny pod TGA 
 

a) Stół przyścienny wagowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 850-900mm 
b) Blat laminowany postforming o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód 
c) W blacie osadzona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o grubości 20 mm i wymiarach 
410x510mm 
d) Cały blat umieszczony na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań 
e) Cała konstrukcja stołu oparta na niezależnym wzmocnionym stelażu nośnym wykonanym z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą epoksydową zakończonymi 
regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości 
f) Obudowa stołu wykonana  płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 
mm 

 
6. Dodatkowo: 

 

a) Instalacja, szkolenie 
 

Minimum 12 miesięcy gwarancji.    
Termin dostawy do 6 tygodni.   
Ważność oferty min. 10 tygodni. 

 


