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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa modeli anatomicznych i sprzętu do zajęć dydaktycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-139/2015,
Oferujemy dostawę wózka wielofunkcyjnego do zabiegów pielęgniarskich spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowy wózek wielofunkcyjny do zabiegów pielęgniarskich

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji.(nie wcześniej niż 2014)…………………………………….. (Należy podać)
1
Parametry wózka medycznego
wózek wielofunkcyjny, na kołach przeciwpyłowych
TAK/NIE


przeznaczony do pielęgnacji chorych i podczas prostych zabiegów medycznych
TAK/NIE


ze stali lakierowanej proszkowo
TAK/NIE


blat wózka ze stali kwasoodpornej
TAK/NIE


5 szuflad typu skrzynkowego - czoło szuflad bez ażuru
TAK/NIE


szuflady zamykane na klucz (zamek centralny)
TAK/NIE


układ jezdny czterokołowy, 2 koła z blokadą
TAK/NIE


uchwyty do przetaczania wózka,
TAK/NIE


maks. obciążenie wózka nie mniej niż 120 kg
Należy podać: 
Maks. obciążenie ……………..
2
Wymiary zew. wózka bez osprzętu
szer. 600 mm ±20 mm;
gł. 500 mm ±20 mm;
wysokość od podłoża do blatu 1000 mm
±20 mm
Należy podać: 
Szerokość …………….. mm
Głębokość …………….. mm
Wysokość od podłoża do blatu ……. mm
3
Wymiary użytkowe szuflad
szer. min. 500 mm;
gł. min. 430 mm;
Należy podać: 
Szerokość …………….. mm
Głębokość …………….. mm
4
Kolorystyka wózka
do uzgodnienia wg palety RAL Classic
TAK/NIE
5
Osprzęt w komplecie
nadstawka z ośmioma lub dziesięcioma tworzywowymi, uchylnymi pojemnikami w konfiguracji odpowiednio 4+4 lub 5+5
Należy podać: 
…………………………………


uchwyt pojemnika na ostre odpady wraz z pojemnikiem
TAK/NIE


zamykany kosz na odpady
TAK/NIE


koszyk uniwersalny lub min. dwa przezroczyste pojemniki „kieszenie”
Należy podać: 
…………………………………


uchwyt na rękawiczki diagnostyczne
TAK/NIE


szyna sprzętowa
TAK/NIE


wysuwana spod blatu półka robocza boczna
TAK/NIE


uchylna miska ze stali nierdzewnej 
TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

