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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY 

 

 
Część nr 2 Materiały zużywalne do AFM  

L.p. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Producent  

i nr katalogowy 

lub oznaczenie 

oferowanego 

produktu 

 

j.m. Ilość 

 

Kwota 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

 

Podatek VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

kol. 5 x kol. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Zestaw próbników (dźwigni) bez ostrzy 
wykonanych z azotku krzemu dedykowanych do 
trybu kontaktowego lub obrazowania w trybie 
przerywanego kontaktu w cieczy i pomiaru siły 
oddziaływania. Zestawy próbników 
kompatybilne z uchwytami na ostrze 
mikroskopu Bioscope Resolve (Bruker). Na 
każdym uchwycie powinien znajdować się 
zestaw pięciu dźwigni bez ostrzy o różnych 
niskich stałych sprężystościach z jednej strony i 
jednej dźwigni z drugiej strony (nominalne 
wartości sztywności belek to 0.07, 0.02, 0.01, 
0.03, 0.1 oraz 0.6 N/m). Powłoka tylna oraz 
górna warstwa wykonana ze złota. W 
opakowaniu znajduje się 10 sztuk zestawów 
dźwigni 

 opak. 2                              
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L.p. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Producent  

i nr katalogowy 

lub oznaczenie 

oferowanego 

produktu 

 

j.m. Ilość 
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jednostkowa 
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[PLN] 

 

Podatek VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

[PLN] 

Wartość brutto 

[PLN] 

kol. 5 x kol. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

Zestawy 6 ostrzy na jednej dźwigni o różnych 
sztywnościach (nominalne wartości sztywności 
to  0.07, 0.02, 0.01, 0.03, 0.1 oraz 0.6 N/m)  
dedykowany do pomiarów właściwości 
sprężystych komórek w cieczy. Dźwignie z 
ostrzami kompatybilne z mikroskopem 
Bioscope Resolve (Bruker). W opakowaniu 
znajduje się 10 sztuk uchwytów z ostrzami. 
Nominalna wartość promienia krzywizny to 
20nm. Na jednym uchwycie z jednej strony 
znajdują się cztery dźwignie o geometrii 
trójkątnej i  jedna prostokatna, wszystkie z 
ostrzami. Z drugiej strony uchwytu znajduje się 
jedna dźwignia (o geometrii trójkątnej) z 
ostrzem  

 opak. 1     

3 

Ostrza kompatybilne z uchwytami na ostrze 
mikroskopu Bioscope Resolve (Bruker) 
dedykowane do obrazowania 
wyskokorozdzielczego w trybu PeakForce 
Tapping w powietrzu i cieczy. Ostrza 
dedykowane do obrazowania biomolekuł, ale 
również różnego rodzaju nanostruktur. 
Nominalna wartość promienia krzywizny to 
1nm, maksymalna 2nm, a wartość sztywności 
belki 0.12 N/m. Częstotliwość rezonansowa w 
cieczy to około 30Hz. W opakowaniu 10 sztuk 
ostrzy 

 opak. 1     

4 

 

RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 3) 

 

 



 
 
 

Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu "SONATA 13", pt.:  "Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych" 
 

Strona 3 z 3 
 

     

 

Uwaga: wartość z wiersza 4 kol. 9 należy przenieść do pkt. 1.2. Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 

 

……………………………..………………………………. 

    Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 


