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Załącznik nr 2.7
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/1985  (2F1)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 - Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie – aparat do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji
1
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji…………..            (nie wcześniej niż 2012 r.)              (Należy podać)                                         
2
Przeznaczenie 
Do badań EMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji
TAK/NIE
3

Do diagnostyki i terapii 2 grup mięśni jednocześnie
TAK/NIE
4
Ilość kanałów
2 kanały elektrostymulacji
TAK/NIE
5

2 kanały EMG
TAK/NIE
6
Zakres EMG
min. zakres 0.2 do 2000 μV RMS (ciągły)
Podać ile
7
Czułość EMG
0.l μV RMS
Podać ile
8
Dokładność EMG
Nie gorsza niż 4% z μV odczytu 
Podać ile
9

+/-0.3 μV przy 200 Hz
Podać ile
10
Okresy Skurcz/Relaks
min. zakres 2-99 sekund
Podać ile
11
Parametry dla typu – prąd stały
maksymalne napięcie wyjściowe 70 woltów +5 / -10 woltów
Podać ile
12
Prąd impulsowy
TAK: Typy impulsów: Symetryczny, prostokątny, dwufazowy (z zerowaniem)
TAK/NIE
13

Czas impulsu: 50-450 μS (dokładność 2%)
Podać ile
14

Częstotliwość impulsu: 2-100 Hz (dokładność 2%)
Podać ile
15

Czas fazy Skurcz/Relaks: 2-99 sekund
Podać ile
16

Czas zabiegu 1 - 99 minut
Podać ile
17
Ilość programów
Minimum 45 programów do diagnostyki i terapii dla 2 grup mięśniowych (synergistów i antagonistów).
Podać liczbę programów
18
Ilość programów do ustawień własnych
Minimum 10 -  w trybach EMG, ETS, elektrostymulacji FES i EMS
Podać liczbę programów
19
Rodzaje stymulacji
Ciągła, synchroniczna, alternatywna, modulowana
TAK/NIE
20
Zabezpieczenia
Wykrywanie przerwy w przewodzie
TAK/NIE
21

Automatyczne wyłączenie wyjścia w przypadku wykrycia przerwania obwodu powyżej 0.5 mA
TAK/NIE
22
Zasilanie 
Bateryjne lub akumulatorki i ładowarka z atestami CE 
Należy podać
23
Klasa bezpieczeństwa BF
Wymagane
TAK/NIE
24
Certyfikat  CE
Wymagane
TAK/NIE

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
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

……………….., dn…………………
							

							                             
                                                     .............................................................
		                                  ( podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)	     

















