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znak sprawy: AEZ/S-071/2013
Załącznik nr 2.4

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/2486  (1S112)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety:
Pakiet 4 - Dostawa aparatu EKG;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów 
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Fabrycznie nowe urządzenie – aparat EKG
1.
Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 r.)                                             (Należy podać)
2.
Elektrokardiograf realizuje
3, 6 oraz 12 kanałowy zapis potencjałów czynnościowych wg powszechnie stosowanych układów odprowadzeń Einthovena, Goldbergera, Wilsona
TAK/NIE
3.
Wyświetlacz 
min. 640 x 480, zapewniający wykresy EKG z wybieranych odprowadzeń
(Należy podać)
4.
Zapis sygnału EKG
ręczny oraz automatyczny
 TAK/NIE
5.
Obserwacja analizy i interpretacji 
na ekranie
TAK/NIE
6.
Sygnalizacja niepodłączonych elektrod 
w formie graficznej
 TAK/NIE
7.
Automatyczna regulacja 
położenia linii zerowej w środku kanału rejestracji	
TAK/NIE
8.
Automatyczna eliminacja 
pełzania linii zerowej
TAK/NIE
9.
Automatyczny dobór 
czułości zapisu
TAK/NIE
10.
Cyfrowa filtracja zakłóceń 
sieciowych i pochodzenia mięśniowego
TAK/NIE
11.
Rozpoznawanie rozrusznika serca
tak
TAK/NIE
12.
Szybkość przesuwu papieru 
min. następujące prędkości: 5; 25; 50 mm/s
(Należy podać)
13.
Czułość zapisywania: 
2.5; 5; 10; 20 mm/mV i AUTO
(Należy podać)
14.
Współpraca z komputerem poprzez złącze 
- USB, Bluetooth oraz szeregowe RS232; lub
- USB, WiFi oraz kartę SD; lub
- USB, LAN oraz kartę SD
(Należy podać)
15.
Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości
Papier: szer. 110 mm – 112 mm
Wybór formatu wydruku
(Należy podać)
16.
Archiwizacja badań,
tak
TAK/NIE
17.
Program pomiaru parametrów EKG (analiza)
 Interpretacja
 Program analizy rytmu
TAK/NIE
18.
Autotest aparatu
tak
TAK/NIE
19.
System zasilania
sieciowy i bateryjny
TAK/NIE
                                                           Warunki  Gwarancji i Serwisu
20.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski 
 tak
TAK/NIE
21.
Szkolenie  personelu w zakresie obsługi urządzenia w miejscu instalacji  po jego przekazaniu do eksploatacji.
 tak
TAK/NIE
22.
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
 tak
TAK/NIE
23.
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)

























