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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 9
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
1
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji…………….….. (nie wcześniej niż 2015) (Należy podać)
2
Wózek 
medyczny, wielofunkcyjny do zabiegów pielęgniarskich
TAK/NIE
3
Wózek 
jezdny, 4 koła pojedyncze lub podwójne na łożyskach kulkowych, średnica minimum ф 125 mm, nie brudzące podłoża, w tym min. dwa koła z hamulcem
Należy podać
………………………………..
4
Konstrukcja wózka i szuflady 
wykonane ze stali malowanej proszkowo, kolor szary - nie dotyczy koloru frontu szuflad
TAK/NIE
5
Blat wózka 
wykonany z ABS lub z tworzywa Baydur, z podniesionymi brzegami z trzech stron, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu
Należy podać
………………………………..
6
Dół wózka 
zabezpieczony odbojem z tworzywa wokół całego wózka
TAK/NIE
7
Podchwyt do prowadzenia wózka
wymagane
TAK/NIE
8
Wymiary wózka: 
szer. - 72 – 90 cm  
gł. - 50 – 65 cm 
wys. - 94 – 115 cm
Należy podać
………………………………….
9.1
Szuflady: 
ilość 4 szt. na prowadnicach teleskopowych
TAK/NIE
9.2

wysokość szuflad (tolerancja ±5 mm): 
75mm z organizerem  - 1 szt.,
155 mm                      - 2 szt.,
315 mm                      - 1 szt.
Lub
75mm z organizerem - 1 szt.,
155 mm                    . 1 szt.
225 mm                      2 szt.
Należy podać
9.3

kolor szuflad – melon lub do ustalenia z użytkownikiem po podpisaniu umowy z palety minimum czterech kolorów czerwony, żółty, zielony, niebieski. Uchwyty szuflad - kolor szary
TAK/NIE
9.4

kolorowe naklejki na frontach szuflad, minimum 4 grafiki - tematyka wzorów do wyboru 
Należy podać
9.5

centralna blokada szuflad zamykana na kluczyk
TAK/NIE
10.1
Półki boczne
transparentne pojemniki uchylne w ilość min. 2 szt. ulokowane na lewej ścianie bocznej wózka
Należy podać
10.2

wymiary pojemników uchylnych w przedziale:
szer: 35 – 40 cm 
gł:    10 - 13 cm 
wys; 17 - 25 cm 
Należy podać
11
Kosz otwierany kolanem 
pojemność kosza  minimum 10 l
Należy podać


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

