AEZ/S-162/2015
Załącznik nr 2.3 do SIWZ
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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 3
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa modeli anatomicznych, sprzętu do zajęć dydaktycznych i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-162/2015,
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Detektor 
Zmian nowotworowych
Producent: ……………………..
Model: ………………………….
	

Data produkcji
Nie wcześniej niż 2014 r.
Należy podać
…………………
	

Detektor zmian nowotworowych
Jamy ustnej
Tak/Nie
	

Detektor zmian nowotworowych
Emitujący niebieskie światło poddające tkanki jamy ustnej naturalnej fluorescencji
Tak/Nie
	

Detektor zmian nowotworowych
Bezprzewodowy
Tak/Nie
	

Detektor zmian nowotworowych
Przystosowany do pracy w środowisku jamy ustnej
Tak/Nie
	

Wskaźnik diodowy na rękojeści
Stanu naładowania baterii,
Tak/Nie
	

Wskaźnik diodowy na rękojeści
Sygnalizujący nieprawidłową pracę urządzenia
Tak/Nie
	

Wymiary rękojeści urządzenia
(wys. x gł. x dł.) cm
Maks. (22 x 6 x 9) cm
Należy podać
……………..
	

Waga rękojeści urządzenia
Maks. 0,45 kg
Należy podać
……………..
	

Wyposażenie zestawu
Okulary ochronne, ilość 1 szt.,
Tak/Nie
	

Wyposażenie zestawu
Osłona na część emitującą światło, 
ilość 16 szt.,
Tak/Nie
	

Wyposażenie zestawu
Osłona na rękojeść, ilość 16 szt.
Tak/Nie
	

Wyposażenie zestawu
Ładowarka urządzenia,
Tak/Nie
	

Wyposażenie zestawu
Zasilacz do urządzenia z przewodem  zasilającym
Tak/Nie
	

Zasilanie
230 V, 50 Hz
Tak/Nie
	

Spełnianie wymagań określonych w
w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.), 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych 
(Dz. U. Nr 215, poz. 1416), 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74), 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252), 
w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
Tak/Nie
	

Oznakowanie
CE
Tak/Nie
	

Inne dokumenty
instrukcje w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej przy dostawie  
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

