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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, oferujemy dostawę mikrosilnika endodontycznego z endometrem

Lp.
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………….……………………… model……………………………………..……………………
rok produkcji…………………….. nie wcześniej niż 2012 (Należy podać)

Mikrosilnik endodontyczny
Wielofunkcyjny zintegrowany z endometrem
Regulowany zakres prędkości –do 2.000 obr/min
TAK/NIE
	

Skład zestawu
Kątnica 6:1
- ze złączem pomiarowym.
- główką zapewniającą dobrą widoczność
TAK/NIE
	


Sterownik nożny
TAK/NIE
	

Zaprogramowane ustawienia 
Fabrycznie zaprogramowane wartości momentów obrotowych i prędkości min. dla najważniejszych systemów pilników NiTi (Mtwo, Flex Master, Pro File, Pro Taper, Race, GT, Hero, K3)
Funkcje do pracy z jednoinstrumentowymi systemami oscylacyjnymi (RECIPROC, WaveOne) 
TAK/NIE
	

Funkcje pracy i sterowania
 
Możliwość ustalania długości roboczej kanału podczas pracy kątnicą lub używania endometru niezależnie od pracy kątnicy 
TAK/NIE
	


Możliwość jednoczesnego pomiaru długości i opracowywania kanału
TAK/NIE
	


Możliwość programowanie własnych ustawień momentu obrotowego i prędkości obrotowej
TAK/NIE
	


Możliwość automatycznego włączenia obrotów wstecznych w momencie osiągnięcia wierzchołka kanału auto-stop-reverse
TAK/NIE
	


Możliwość ciągłego śledzenia pozycji pilnika na wyświetlaczu diodowym 
TAK/NIE
	


Kalibracja w przypadku zmiany kątnicy 
TAK/NIE
	


Możliwość automatycznego zatrzymania po dotarciu do wierzchołka 
TAK/NIE
	

Przycisk bezpieczeństwa
umieszczony na panelu sterującym używany w przypadku trudnych warunków anatomicznych
TAK/NIE
	

Zasilanie
Sieciowe i akumulatorowe
Możliwość pracy w czasie ładowania akumulatora 
TAK/NIE
	

Wyposażenie aparatu
1 listek zawierający 6 instrumentów R25
1 listek zawierający 6 instrumentów w asortymencie 
                          3xR40. 3xR50
1 bloczek treningowy
1 opakowanie sączków papierowych w asortymencie
      R25 , R40 , R50
1 opakowanie Gutaperki w asortymencie
      R25 , R40 , R50

TAK/NIE

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



…………………………..dnia……………………………………	……………………………………………………………………
Miejscowość 	data 	podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

