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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 7

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-118/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)
1
2
3
4
Piec laboratoryjny sz.1 

Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….……… model………………………………………………………………………………………………..…
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2017)                                                                     (Należy podać)                                                                     
(Pozycje wypełniane przez Wykonawcę)

	

Zakres pracy
co najmniej od +300ºC do +1500ºC
od + ……….0C do + ………0C
Należy podać
	

Nastawy temperatury
od co najmniej +300 do +1500ºC co 1ºC
od + ……….0C do + ………0C co … 0C
Należy podać
	

Programowanie temperatury
Przynajmniej 10 programów 5 etapowych
..…. Programów ….... etapowych.
Należy podać
	

Opóźnienie załączenie
Możliwość ustawienia czasu 
..................
Tak/Nie
	

Pojemność pieca
co najmniej 2 dm3
..................dm3
Należy podać
	

Rodzaj grzałek
grzałki z węglika krzemu 
..................
Tak/Nie
	

Informacja o awarii grzałki
występuje sygnalizacja awarii grzałki 
..................
Tak/Nie
	

Izolacja obudowy 
występuje izolacja obudowy
..................
Tak/Nie
	

Wyświetlacz 
umiejscowiony z przodu pieca
..................
Tak/Nie
	


wyświetlający aktualnie  parametry pracy 
..................
Tak/Nie
	

Moc znamieniowa
Nie więcej niż 3000 W
………W
(Należy podać)
Parametr punktowany:
od 3000 do 2750 W – 0 pkt
mniej niż 2750 W – 5 pkt
	

Masa 
co najwyżej 110 kg
………kg
(Należy podać)
Parametr punktowany:
od 110 do 40 kg – 0 pkt
mniej niż 40 kg – 5 pkt
	

Wymiary gabarytowe
Nie większe niż
Szerokość 450 mm
Wysokość 680 mm 
Głębokość 550 mm
Szerokość ….… mm
Wysokość ….… mm
Głębokość …… mm
(Należy podać)
	

Zasilanie 
230V/50 Hz
..................
Tak/Nie

Inne wymagania
	

Instrukcja obsługi –przy dostawie urządzenia
wymagane
..................
Tak/Nie
	

Oznakowanie CE
Wymagane
..................
Tak/Nie


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

