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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Dzierżawa regału/regałów wentylowanych do hodowli myszy w systemie 

IVC oraz dostawa wyposażenia – klatek jednorazowych wraz z 

osprzętem. 

Wymagania ogólne: 

1. Okres dzierżawy: 6 miesięcy 

2. Wypowiedzenie umowy ze strony Zamawiającego może nastąpić z 

miesięcznym wyprzedzeniem, przy czym minimalny okres 

wypożyczenia to 3 miesiące 

3. Maksymalny okres wynajęcia: 6 miesięcy. Wykonawca gwarantuje 

dostępność urządzenia dla Zamawiającego przez 6 miesięcy. 

4. Wykonawca przedstawi wycenę usługi zawierającą wyodrębnione 

pozycje a - b: 

a. koszt wynajęcia regału za miesiąc zawierający m.in. koszt 

dostawy, montażu, demontażu i odbioru urządzenia oraz 

wszelkie dodatkowe koszty leżące po stronie Wykonawcy, które 

powinny być uwzględnione w ofercie; 

b. koszt materiałów zużywalnych - klatek jednorazowych ze 

ściółką oraz całego niezbędnego osprzętu do klatek (pokryw, 

tac, poideł, karmników, systemu mocowań klatek itp.) w ilości 

400 szt. 

5. Zamawiający porówna oferty na podstawie całkowitego kosztu 

wynajęcia regału/regałów w okresie 6 miesięcy (6 x koszt 

miesięcznego najmu) wraz z kosztem zakupu materiałów 

zużywalnych – klatek jednorazowych z osprzętem).  

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualną wartość Sprzętu 

(regału/regałów z wyłączeniem materiałów zużywalnych – klatek 

jednorazowych wraz z osprzętem) wraz z ofertą. 

7. Miejsce dostawy i montażu: 54-066 Wrocław; ul. Stabłowicka 147 

8. Wymiary transportowe muszą umożliwiać wprowadzenie Sprzętu 

przez drzwi o wysokości 200cm (dotyczy wymiarów przed pełnym 

montażem urządzenia - po montażu regał/regały nie będą 

przemieszczane między pomieszczeniami) 

9. Miejsce instalacji: 2 piętro budynku, dostępna winda o wymiarach 

drzwi 80 x 200cm i głębokości 210cm. Winda nie znajduje się na 

poziomie ziemi – do pokonania ok. 10 schodów przed budynkiem 

lub transport rampą. Alternatywnie dla windy wniesienie klatką 

schodową. 
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10.Termin dostawy i uruchomienia: do 2 tygodni od dnia zawarcia 

Umowy. 

Wymagania techniczne: 

11. Regał/regały (Sprzęt) umożliwiające hodowlę w minimum 190 

klatkach jednorazowych, indywidualnie wentylowanych, 

jednocześnie (jeden regał na min 190 klatek lub kilka mniejszych 

regałów na minimum 190 klatek łącznie); 

12. Klatki jednorazowe, indywidualnie wentylowane poprzez system 

nawiewu i wyciągu powietrza. Filtr HEPA na nawiewie i wyciągu. 

13. Wykonawca dostarczy regał/regały w pełni wyposażone w 

jednorazowe klatki indywidualnie wentylowane wraz z całym 

osprzętem niezbędnym do hodowli myszy (np. wieka, poidła, 

karmniki i inne jeśli są wymagane specyfikacją systemu) w ilości 

400 sztuk. 

14. Zamawiający oświadcza, że dysponuje zapasem jednorazowych 

klatek InnoCage IVC. W przypadku zaoferowania Sprzętu, który 

umożliwia wykorzystanie tych klatek, Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie klatek z osprzętem w terminie do dwóch miesięcy od 

daty dostawy regałów. Wykonawca tym samym oświadcza, że 

zaoferowany Sprzęt jest kompatybilny z klatkami jednorazowymi 

InnoCage IVC. 

15. W przypadku zaoferowania systemu, który korzysta z klatek 

innych niż InnoCage IVC, razem z regałem/regałami, Wykonawca 

dostarczy dedykowane dla niego klatki (dostawa klatek z 

osprzętem odbędzie się w tym samym terminie); 

16.Parametry minimalne klatek jednorazowych z osprzętem: 

a. Klatki jednorazowe dla maksymalnie 5 myszy, ze ściółką. 

Minimalna powierzchnia: 500cm2. Po wykorzystaniu 

przeznaczone do utylizacji bez konieczności mycia i 

dezynfekcji. 

b. Butle na wodę, bez wody, pojemność min. 300ml, po 

wykorzystaniu przeznaczone do utylizacji bez konieczności 

mycia i dezynfekcji, pasujące do klatek dla myszy opisanych 

powyżej, mocowane do klatki. 

c. Karmnik mocowany do klatki, po wykorzystaniu przeznaczony 

do utylizacji bez konieczności mycia i dezynfekcji, pasujący do 

klatki opisanej powyżej. 

d. Uchwyt na kartę informacyjną. 

e. Inne wyposażenie, jeśli jest wymagane, gwarantujące pełne 

wykorzystanie regałów (np. adaptery, podstawy, uszczelki). 
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17. Wykonawca zagwarantuje dostępność materiałów zużywalnych w 

całym okresie wypożyczenia. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania tylko z 

części przedstawionej oferty tj. niepełnego okresu wynajęcia 

(zgodnie z pkt 3). Z tego tytułu nie będzie przysługiwało 

Wykonawcy żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania całości 

przedmiotu zamówienia, w stosunku do Zamawiającego. 

 

 

 


