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Dot}'czy : Wstępneqo zap}'tania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanęqo
postępowania przetargowe go

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępna ofertę na dostawę destylarki dh ŚLĄSKIEGO CENTRUM
RADIoMETRII ŚRoDowIsKowBJ GIG.

Należv podać:
- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaó koszty opakowania, transpottu

i lb ezp ieczeni a o d Wykonaw cy do Zamaw iając e go ),
- stawkę i wysokość podatku VAT,
- ff i/lub nazwe cześci- na która oferta iest składana.

okres i warunki gwarancji,
termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
warunki płatności

Wstępną ofertę należy złoŻyć na załącznlku nr l

o n is prze dmiot u zamów ie n ia :

DesĘlarka

1) Destylarka do wody

Destylarka Laboratoryjna do umieszczania na stole laboratoryjnym lub przystosowana do montażu

ściennego. Destylarka musi posiadać:

o bojler ze stali nierdzewnej
o chłodnicę zaopatrzoną w pułapkę przeciwrozbryzgową

o odbieralnik destylatu i elementy grzejne wykonany ze stali nierdzewnej
. odbieralnik o pojemnościodpowiadającej dwukrotnej godzinowejwydajności destylarki

. doprowadzenie wody surowej przez zawór elektromagnetyczny z połączeniem dla

elastycznych węży ciśnieniowych o średnicy Wewnętrzne j 1-2,7 mm, wymagających ciśnienia

od min. 3 do maks.7 bar

. wyłącznik pływakowy wyłączający urządzenie po napełnieniu zbiornika
o termostat zabezpieczający pracę urządzenia na sucho

o obudowa destylarki wykonana z elektrolitycznie galwanizowanej stali, pokrywanej proszkowo

o przewodność destylatu około 2,3 prS/cm W temperaturze 2OoC

. Wydajność 4llh
o zużycie wody 48 l/h

. moc 3000 W

. napięcie 230 V

Miejsce i termin składania ofert



Wstępną ofertę nalezy złoz}'ó do dnia I drogą elektroniczną lub w siedzibie
Zamawiającego

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
adres e-mail : makolczvk@.gie.eu

Kontakt handlolłv:
mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@,sig.eu
mgr inż. Marzena Kolczyk- tel. (32) 259 23 42, e-mail: makolczvk@,gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT
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