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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 15
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-017/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Wyszczególnienie cech / funkcji / parametrów wymaganych
Wartość wymagana
Cechy / funkcje / parametry oferowane
1
2
3
4


Lampa diagnostyczno-zabiegowa (ścienna) ilość 2 szt.
Producent (marka) ……………………………………………………………………	(Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………… 	(Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ……………..… 	(Należy podać) 

	

Technologia światła
LED
Tak/Nie
	


Bezcieniowa
Tak/Nie
	


min 6 punktów świetlnych (diod LED)
………….…
(należy podać)
	


Żywotność diod: min 50000h ciągłej pracy
Tak/Nie
	

Natężenie światła w odległości 1m
Minimum 50000 lux
…………….…
(należy podać)
	

Temp. barwowa 
Min. 4800 K (± 500 K)
…………….…
(należy podać)
	

Wskaźnik oddawania barw Ra
min. 94
………………..
(należy podać)
	

Sterowanie
Parametry światła: za pomocą przycisków na czaszy lampy
Tak/Nie
	


Położenie: za pomocą uchwytu przy czaszy lampy


Konstrukcja
Montowana do ściany
Tak/Nie
	


Na podwójnym przegubowym ramieniu
Tak/Nie
	


Średnica czaszy: 250-300 mm
………….…
(należy podać)
	


Rękojeść przy czaszy lamy odkręcana lub mocowana w inny, stabilny sposób, przystosowana do sterylizacji

	

Wysięg ramion
min 150 cm
………….…
(należy podać)
	

Funkcjonalność
Możliwość regulacji położenia czaszy lampy w pionie i poziomie
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Możliwość obrotu czaszy lampy wokół osi pionowej i poziomej
Tak/Nie
	

Masa urządzenia
Max 30 kg
………………
(należy podać)
	

Zasilanie elektr.
Gniazdo ~230V, 50-60Hz
Tak/Nie
	

Instruktaż
Dla personelu, z zakresu prawidłowej/bezpiecznej obsługi i eksploatacji, w dniu dostawy
Tak/Nie
	

Montaż
W cenie oferty, w pomieszczeniu i w miejscu wskazanym przez użytkownika 
* mocowanie do ściany wykonanej w technologii tradycyjnej
* podłączenie do istniejącej inst. elektr. (gniazdo 230V)
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE
Wymagane
Tak/Nie

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

