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AEZ/S-308/2013
Załącznik nr 2.2 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-308/2013,
Poz. 1. Oferujemy dostawę wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi stolika obrotowego współpracującego z unitem OMS Linea 90 Esse spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………

Stolik asysty do unitu stomatologicznego OMS LINEA ESSE
- stolik asysty z końcówkami zawieszony na obrotowym ramieniu zamocowanym na zespole wodnym
- wyposażony w dwie końcówki ssaka
małą spełniająca funkcje ślinociągu
dużą zapewniającą wysoką wydajność ssania 
- obrotowe ramię zaopatrzone jest w hamulce ruchu.
TAK/NIE

klawiatura
Membranowa z przyciskami czasowej nastawy napełniania szklanki i spłukiwania
spluwaczki
TAK/NIE

Stolik przystosowany do rozbudowy o dodatkowe uchwyty dla:
- na dodatkową strzykawkę
-na kamerę wewnątrzustną
TAK/NIE

Poz. 2. Oferujemy dostawę wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi lampy polimeryzacyjnej spełniającej poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………

Lampa polimeryzacyjna
do polimeryzowania kompozytów, związków polimerowych, klejów, cementów dentystycznych.
TAK/NIE

Źródło światła
dioda LED , zakres spektralny 
430 – 490 nm,
(Należy podać)
Zakres ………………………..

Funkcje pracy
- min. 6 cykli polimeryzacji o różnym natężeniu światła i czasie emisji 

(Należy podać)
……………………….

Funkcje pracy
- cykle maks. 20 sekundowe o natężeniu od 500 – 2200 mW/cm2
(Należy podać)
……………………….

Maksymalna grubość polimeryzowanego materiału w przeliczeniu na jeden cykl: 
min. 3mm
(Należy podać)
……………………….

Oznakowanie
CE
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.


.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

