Zał nr 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot:
WÓZEK POŚCIELOWY
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji: 2018
LP.

PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE

1.

Wózek wyposażony w:
1szafka z drzwiczkami, w środku szafki 2xpółka;
1xstelaż do worków na brudną bieliznę
Szafka zbudowana ze stelaża z zamkniętych profili
aluminiowych i złączek ABS, anodowanego lub
lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL
(minimum 20 kolorów do wyboru); wypełnienie z
płyty meblowej obustronnie laminowanej
(kolorystyka do wyboru z minimum 5 kolorów);
blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia
zabezpieczający blat od przodu

2.

WYMAGANIA
TAK/ NIE

PARAMETRY
OFEROWANE

TAK

TAK, podać

3.

4.

5.

6.

7.

Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo,
wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z
tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, w
tym dwa z blokadą; wypełniona prętami, odboje na
narożach podstawy
Obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej
gat. 0H18N9 lub równoważnej , wyposażona w
klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem
się worka; z pokrywą z tworzywa sztucznego ABS,
otwierana ręcznie
Wymiary całkowite wózka: 1050x580x1080 mm

TAK, podać

TAK

(+/- 7 mm).

TAK, podać

(długość x głębokość x wysokość)
Wymiary szafki: 550x530x690mm (długość x
głębokość x wysokość)

TAK, podać

(+/- 7 mm).
Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów)

Tak, podać

Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy.
Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium
gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o
najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy
Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres
gwarancji.
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w
parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w
oferowanej konfiguracji urządzenia.
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim
potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po
zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z
przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażu
............................................
podpis Wykonawcy

