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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 6
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-002/2016,
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4
	

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2015)  (Należy podać)

Wózek funkcyjno-reanimacyjny
fabrycznie nowy 
Tak / Nie

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad 
wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością
Tak / Nie

Konstrukcja wózka 
wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz
Tak / Nie

Wózek wyposażony w:
minimum
	dwie szuflady o wysokości 150 mm, +/- 10%

trzy szuflady o wysokości 100 mm, +/- 10% 
Należy podać
…………………………….
……………………………..

Czoła szuflad 
z przezroczystymi okirnkami umożliwiającymi umieszczenie opisu identyfikującego zawartość szuflady
Tak / Nie

Pojemniki szuflad 
jednoczęściowe - bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Tak / Nie

Układ jezdny 
4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem zapewniające pełną stabilność i zwrotność wózka
Należy podać
…………………………….
……………………………..

Wyposażenie wózka:
minimum
	blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 

uchwyt do przetaczania, 
pojemnik do zużytych igieł, 
         otwieracz ampułek, 
	pojemnik na cewniki, 

pojemnik na butelki, 
kosz na odpadki , 
co najmniej dwa przezroczyste odchylane pojemniki „kieszenie”, 
wysuwaną spod blatu półkę do pisania,   
uchwyt na butlę z tlenem, 
zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu:   jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
	szuflada boczna wysuwana spod blatu leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
	szuflada wysuwana spod blatu z wkładem nierdzewnym lub półka ze stali nierdzewnej wysuwana spod blatu lub uchylna
	półka pod defibrylator

dwie podwójne małe kuwety
         półka ze stali nierdzewnej
	nadstawka

uchwyt na pojedynczy zestaw rękawic
wieszak kroplówki z możliwością regulacji wysokości
dodatkowa półka na ssak
zasilanie elektryczne
wyposażenie zintegrowane w budowie wózka
Tak / Nie

Oznaczenie 
CE 
Tak / Nie

Instrukcja obsługi w języku polskim 
wymagana 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

