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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-068/2016,
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Parametr wymagany
Parametr oferowany
1
2
3
4
Dłuto pneumatyczne, ilość 1 szt.

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016 r.)    (Należy podać)

Zużycie powietrza
min. 9,5 l/min
(Należy podać) ………………….

Poziom ciśnienia akustycznego
81,0 – 82,0 dB(A)
TAK/NIE

Wymiary zew.
(30 x 170) ± 5 mm
(Należy podać) ………………….

Waga
maks. 400 g
(Należy podać) ………………….

Przyśpieszenie ręki/ramienia
maks. Ahv 5,2 m/s2
(Należy podać) ………………….

Częstotliwość tłoka
130 Hz ± 10 Hz
(Należy podać) …………………

Dopuszczalne ciśnienie pracy
5 bar
TAK/NIE

Ciśnienie robocze
4 -6 bar
TAK/NIE

Urządzenie całkowicie bezobsługowe
wymagane
TAK/NIE

Regulacja mocy
płynna
TAK/NIE

Oznakowanie CE 
wymagane
TAK/NIE

Instrukcja obsługi przy dostawie
wymagana
TAK/NIE
Piaskarka piórowa, ilość 1 szt.
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016 r.)   (Należy podać)
2
Objętość komory piaskarki
14 -15 L
(Należy podać) ………………..
3
Beznarzędziowa rozbudowa do dwóch zbiorników na piasek
wymagana
TAK/NIE
4
Przełącznik zbiorników
znajdujący się wewnątrz komory piaskarki
TAK/NIE
5
Pojemność jednego zbiornika nie mniej niż
1000 ml
TAK/NIE
6
Ciśnienie robocze
1 -8 bar
TAK/NIE
7
Ciśnienie połączenia zewnętrznego
5 -8 bar
TAK/NIE
8
Zużycie powietrza przy 6 bar
97-99 l/min
(Należy podać) ……………….
9
Moc lampy
15 - 20 W
(Należy podać) ……………….
10
Długość przewodu
min. 2 m
(Należy podać) ……………….
11
Wymiary zew. 
(szer. x wys. x gł.) mm
(350 x 270 x 470) mm +/- 10 mm
(Należy podać) ………………..
12
Waga (nienapełniona)
maks. 7,0 kg
(Należy podać) ………………..
13
Zasilanie 
230V, 50 Hz
TAK/NIE
14
Oznakowanie CE 
wymagane
TAK/NIE
15
Instrukcja obsługi przy dostawie
wymagana
TAK/NIE
Polerka elektrolityczna, podgrzewacz ilość 1 zestaw.
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016 r.)    (Należy podać)
2
Polerka elektrolityczna i podgrzewacz
do polerowania stopów chromokobaltowych
TAK/NIE
3
Nastawianie, regulacja:
- prądu elektrod,
- czasu polerowania,
- temperatury elektrod
TAK/NIE
4
Sygnalizowanie, kontrolowanie:
- zakończenia polerowania,
-zwarcia elektrod,
- przeciążenia cieplnego aparatu
TAK/NIE
5
Odczyt parametrów
skale optyczne z linijkami LED
TAK/NIE
6
Mieszanie elektrolitu
magnetomechaniczne
TAK/NIE
7

rewersyjne
TAK/NIE
8
Nastawa prądu elektrod
0,5 A do 5,0 A
TAK/NIE
9
Zakres czasu polerowania min.
od 1 do 9 min
TAK/NIE
10
Zakres temp. elektrolitu
od 15 do 60 ºC
TAK/NIE
11
Powierzchnia polerowania
od 1 do 40 cm2
TAK/NIE
12
Waga
maks. 4,5 kg
(Należy podać)

Nie wymaga konserwacji
wymagane
TAK/NIE
13
Zasilanie
230V, 50 Hz
TAK/NIE
14.1
Wyposażenie zestawu:
naczynie nietłukące o poj. 500ml z płaszczem grzejnym
TAK/NIE
14.2

elektroda cylindryczna o śr. 8mm

14.3

zawieszka anodowa, odporna na trawienie

14.4

statyw z kompletem zacisków, zespolony z aparatem, pozwala na łatwe mocowanie detalu i dokładne usytuowanie detalu względem elektrody cylindrycznej

14.5

pręt mieszadła magnetycznego

15
Instrukcja obsługi przy dostawie
wymagana
TAK/NIE
Garnek polimeryzacyjny ciśnieniowy, ilość 1 szt.
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016 r.)                                             (Należy podać)
2.1
Garnek ciśnieniowy
do polimeryzacji mas akrylowych pod ciśnieniem
TAK/NIE
2.2
Garnek ciśnieniowy
przystosowany do polimeryzacji wszystkich stomatologicznych mas akrylowych
TAK/NIE
2.3

poj. 6 l
TAK/NIE
3
Możliwość jednoczesnej kontroli temperatury i ciśnienia polimeryzacji
za pomocą termomanometru, stanowiącego wyposażenie garnka ciśnieniowego 
TAK/NIE
4
Zabezpieczenie podwójne
przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
TAK/NIE
5
Ciśnienie 
Maks. - 2,5 bar
(Należy podać) …………………
6
Konserwacja
Nie wymaga konwersacji
TAK/NIE
7
Wymiary zew. szer. x wys.
maks. (25/25) cm
(Należy podać) …………………
8
Waga 
maks. 5 kg
(Należy podać) …………………
9
Instrukcja obsługi przy dostawie
wymagana
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

