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Dotyczy: Wstępnęgo zapytania ofertowęgo w cęlu ustalęnia wartoŚci zamówienia dla planowanego postępowania
przetargowęgo

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępna oferte na dostawę dozymetrów termoluminescencyjnych UD - 802AT
w ilości 1 300 szt.' 1 500 szt. kaset UD-874ATM do dawkomierzy UD-802AT i l00 szt. adapterów do odczytu

dawkomierzy UD-807.

Należv podttć:
- Cenę nętto w PlN/brutto w PLN (cena wirma obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawtającego). Zamawiający dopuszcza możliwość złoŻęnia wstępnej oferty w innej
walucię' Dla celów porównania ofęrt Zamawiający przeli;zy ją zgodnie zę Średnim kursęm NBP z ostatniego dnia
składania ofert,
- Tęrmin i warunki wykonania zamówienia,
- Warunki płatności,
- okes i warunki gwarancji i rękojmi.

llvmogan ia i norsmetrv techniczn e :

Wszystkie ęlęmęnt muszą być fabrycznie nowe, przystosowane do uzytku z posiadanym przez Zamawiającego czytnikiem
firm Panasonic UD-7900M.

Szczegóły

Dozymetry zawierające 4 detektory. Dozymetry powinny posiadać kod
identyfikacyjny.

Zamykane kasety z mętalowymi zaczepami. Metalowę zaczępy mogą stanowić
odrębną część, która j est przyczepiana do kasety (preferowane rozwiązanie) lub
mogą być na stalę przytwierdzone do kasety. Kasety powinny być przystosowane
do uzytkowania z dawkomięrzami UD-802AT.

Adaptery do odczytu dawkomierzy UD-807 w czytniku Panasonic UD-7900M.
Mogą być kodowanę ze względu na typ dawkomięrza'. kod7 z bitem parzystości
(preferowane rozwiązanie) lub mogą byćbez zadnego kodu.
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Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofęftę nalęŻ:ł złoż:lć do dnia23l07l20l9r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego'.
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ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT
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