Zał Nr 1
Pak Nr 2 - aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta

– 1 sztuka

Fabrycznie nowe wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r – podać ...................................................

(podać producenta )………………………………
Nazwa własna oraz numer katalogowy ( podać ) ……………………………………………….
Opis przedmiotu zamówienia:













Ogrzewacz kontaktowy 25 -450
Zestaw regulacji temperatury od 25 0C do 45 0C regulacja co 1 0C
Niezależny włącznik bezpieczeństwa – odcina zasilanie w przypadku przegrzania
System alarmów dźwiękowych i wizualnych
Niskie napięcie zasilania elementów grzewczych – 24V
Koce przezierne dla promieni RTG
Koce są wykonane z miękkiego, elastycznego i lekkiego materiału,
Czytelny wyświetlacz temperatury zaprogramowanej, komunikat w języku polskim,
Pokrycie zabezpieczone przed przedostaniem się płynów do wewnątrz,
Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą, środków
3-4 godz. pracy ciągłej z zasilania akumulatorów
Czytelny wskaźnik naładowania akumulatora.

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:
 dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego
sali/salach,
 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 24 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą
przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od
daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca zabezpiecza w ramach
ceny wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem jednorazowych zużywalnych
materiałów eksploatacyjnych takich jak np.: strzykawki, elektrody pacjenta itp.
 bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego
personelu przez Zamawiającego,
 zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .
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Termin wykonania zamówienia (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym ) 30
dni od podpisania umowy
Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
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.

Ogółem wartość netto ……………………………….
Ogółem wartość brutto……………………………….
............................................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca
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