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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-139/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane (Wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
Zamrażarka niskotemperaturowa, liczba szt.: 1 szt.

Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)

Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2017 r.


Wymagania techniczne

Zamrażarka
szafowa
Tak/Nie


niskotemperaturowa
Tak/Nie

Zakres temperatury
min. (od -50 ºC do -86) ºC

od ……oC do ……oC
Należy podać

Układ chłodzenia
dwukompresorowy
Tak/Nie

Drzwi 
zamykane mechanicznie na klucz 
Tak/Nie


możliwość instalacji kłódki


Wewnętrzne drzwiczki 
podwójne lub poczwórne 
..................
Należy podać

Sterowanie kontroli temperatury
mikroprocesorowo
Tak/Nie

Panel sterowania
ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym w górnej części urządzenia
Tak/Nie

Wyświetlane komunikaty tekstowe
w języku polskim lub angielskim

w języku ...................
Należy podać

Alarm wizualny i dźwiękowy
min:
- przekroczenia zadanych wartości granicznych temperatury,
- nieprawidłowego funkcjonowania systemu chłodzenia,
- otwartych drzwi,
- braku zasilania,
- niskiego stanu baterii
Tak/Nie

Pojemność użytkowa 
330 - 450 l

............... l
Należy podać


min. 21 500 fiolek

............ fiolek
Należy podać

Obudowa zamrażarki 
ze stali pokrytej farbą proszkową
Tak/Nie

Wnętrze przestrzeni roboczej  
 ze stali pokrytej tworzywem sztucznym
Tak/Nie

Wymiary zewnętrzne 
(szer. x gł. x wys.) cm
maks. (85 x 90 x 200) cm 

Szer. ..................
Gł. ……………
Wys. ……………
Należy podać

Wymiary przestrzeni roboczej
(szer. x gł. x wys.) cm
min. (45 x 60 x 110) cm

Szer. ..................
Gł. ……………
Wys. ……………
Należy podać

Liczba przedziałów
dwa lub cztery

....................
Należy podać

Półki ze stali nierdzewnej
ilość min. 3 szt.

Półki .......... szt.
Regulowane Tak/Nie
Obciążenie …….kg
Należy podać 



regulowane



maks. obciążenie półki min. 40 kg


Izolacja komory zamrażarki w technologii
pianki poliuretanowej lub półpróżniowej lub próżniowej
........................... 
Należy podać 
Parametr punktowany
Pianka poliuretanowa – 0 pkt.
Technologia półpróżniowa – 5 pkt.
Technologia próżniowa – 10 pkt.

Izolacja drzwi zamrażarki w technologii 
pianki poliuretanowej lub półpróżniowej
....................
Należy podać

Port wyrównania ciśnień
wymagany
Tak/Nie


z funkcją podgrzewania
Tak/Nie

Kółka z blokadą
wymagane
Tak/Nie

Ekologiczne, czynniki chłodnicze
wymagane
Tak/Nie

Zamrażarka przystosowana do

włączenia w system alarmowy do telefonicznego powiadamiania o stanach alarmowych, będący w posiadaniu Zamawiającego 
Tak/Nie

Zamrażarka wyposażona w
system awaryjnego podtrzymywania temperatury typu backup z funkcją zliczania  pozostałego w butli CO2
Należy podać: 
producent:…………….
model:………………...
rok produkcji: 2017 

Bateryjne podtrzymanie pracy sterownika
min. 70 godz. 
........................... 
Należy podać

Automatyczne (ponowne) włączanie zamrażarki po awarii zasilania
wymagane
Tak/Nie

Poziom hałasu
maks. 56 dB
…………. dB
Należy podać
Parametr punktowany
51 dB – 56 dB – 0 pkt.
≤ 50 dB – 10 pkt.

Interfejs USB
wymagany
Tak/Nie

Moc elektryczna
maks. 1000 W 

…………. W
Należy podać
Parametr punktowany
800 - 1000 W – 0 pkt.
< 800 W – 10 pkt

Zasilanie
230 V, 50 Hz
Tak/Nie

Inne wymagane dokumenty

Oznakowanie CE
wymagane
Tak/Nie

Instrukcja obsługi w języku polskim 
wymagana razem z dostawą
Tak/Nie


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

