Zał Nr 2
Pak Nr- 24 Wózek do zwłok – 2 sztuki
Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wózek do przewożenia zwłok- pokrywa PCV
Wózek do przewożenia zwłok pokrywa PCV - służy do transportu zwłok po terenie oraz
na zewnątrz szpitala. Zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i
cięgami mocującymi. Wózek posiada regulację mechanizmem śrubowym. Konstrukcja
wózka, tacy i pokrywy jest wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej. Wózek oferowany
z kółkami pompowanymi szprychowymi o średnicy 40 cm stałymi (tył) i 30 cm obrotowymi z
hamulcem z przodu.
Dane Techniczne:
- długość całkowita :

220 cm ( przy tacy stałej )

- szerokość całkowita:

75 cm ( koła pompowane )

- długość blatu tacy:

195 cm

- szerokość blatu tacy:

64 cm

- długość pokrywy:

196 cm

- szerokość pokrywy:

65 cm

- wysokość pokrywy:

37 cm

- regulacja wysokości wózka mechanizmem śrubowym:

50 cm - 85cm

- koła pompowane,
- długość całkowita :

225 cm ( przy tacy zdejmowalnej )

Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją
techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.
Podać okres gwarancji ( minimum 5 lat ) ..............................
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Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:
 dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez
niego sali,
 bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji ) dostarczonego przedmiotu umowy
w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznoeksplatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno
eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą
przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie
od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
 bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego
personelu przez Zamawiającego,
 zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy.
Termin wykonania zamówienia do (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym )
15.06.2019
Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że
w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe
zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych
producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie
wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry
wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto 1 sztuki ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto 1 sztuki ……………………………….
ogółem wartość netto Pak Nr 24 ……………………………….
Podatek VAT % ………………
ogółem wartość brutto Pak Nr 24 ……………………………….

............................................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca
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