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Nr sprawy: 3/2014/N                              Warszawa, dnia 16.10.2014 r. 

 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do trawienia jonowego wraz z czyszczarką 
plazmową. 
 

 
II. Parametry urządzeń: 
 
Trawiarka jonowa: 

• co najmniej dwa działa jonowe o energii jonów argonu (Ar+) regulowanej   w zakresie 
co najmniej 100 eV – 6 keV  

• automatyczna kontrola przepływu gazu roboczego  
• uchwyt preparatu umoŜliwiający zarówno ciągły obrót preparatu dookoła osi (360o) jaki  

i ruch oscylacyjny w zadanym przedziale kątowym  
• układ chłodzenia preparatu ciekłym azotem ze zintegrowanym naczyniem na LN2 
• bezolejowy system próŜniowy z moŜliwością pomiaru i odczytu próŜni 
• moŜliwość obserwacji preparatu przez okno podglądowe o średnicy min 25mm, przy 

uŜyciu mikroskopu stereoskopowego, w świetle przechodzącym jak i odbitym 
• system do magazynowania danych z prowadzonych procesów wraz z komputerem 

przenośnym 17” z systemem Windows 7 Pro i procesorem klasy Core i5 
• programowany czas pracy urządzenia 
• instalacja i szkolenie w zakresie podstawowej obsługi 

 
Gwarancja 24 miesiące 
 
Czyszczarka plazmowa: 

• konstrukcja urządzenia powinna umoŜliwiać umieszczenie preparatu w komorze min.        
10 cm poza obszarem aktywnej plazmy 

• urządzenie powinno zapewniać pracę z uŜyciem mieszaniny gazów 75% argon-25% tlen 
• bezolejowy system próŜniowy z moŜliwością pomiaru i odczytu próŜni 
• port umoŜliwiający pracę z uchwytami mikroskopowymi TEM firmy JEOL 
• uchwyt do pracy z preparatami węglowymi lub siateczkami TEM z błonką węglową  
• uchwyt do czyszczenia preparatów do mikroskopii skaningowej (SEM) 
• uchwyt umoŜliwiający czyszczenie preparatów o nietypowych rozmiarach (z zaciskiem 

szczękowym) 
• instalacja i szkolenie w zakresie podstawowej obsługi 

 
Gwarancja 24 miesiące 
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III. Termin realizacji dostawy: 
 
Maksymalny termin dostawy  do dnia 20.12.2014 r. 
 
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

            Oferta powinna zawierać: 
• nazwę i adres firmy oraz nr telefonu lub faxu lub e-meila; 
• nr NIP, 
• wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (nr telefonu lub e-mail), 
• nazwę handlową produktu oraz jego składowych, 
• cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za realizację dostawy. 

 
 

V. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Ofertę obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją ww. zamówienia naleŜy 
dostarczyć do  Instytutu Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, 
budynek VI, pokój nr 4 lub przesłać na nr faksu  22 847 06 31 nie później niŜ do dnia  24.10.2014r. 
do godziny 10:00. 
 
 
Osobą  upowaŜnioną do  kontaktów w sprawie zamówienia jest Mgr Michał Urbański e-mail  
urbanski@ite.waw.pl 

 


