Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 4
POZYCJA NR 1

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla czajnika elektrycznego – 7 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

1.
2.
3.
4.

Pojemność 1,5 L
Płaska grzałka płytowa
Moc grzałki 2400 W
Wykonany ze stali nierdzewnej z wskaźnikiem wody.

+/- 0,1 L
TAK
+/- 200 W
TAK

5.

Samoczynny wyłącznik po zagotowaniu.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

TAK

6.
7.
8.

Wymiana czajnika na nowy, wolny od wad po 1
naprawie gwarancyjnej.
Maksymalny czas usuwania awarii:
- 5 dni roboczych

Wartości oferowane

Tak
Tak
Tak

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji czajnika.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu od dostarczenia czajnika spełniającego wyspecyfikowane parametry. Czajnik jest kompletny i będzie gotowy do
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 4
POZYCJA NR 2

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla lodówki – 6 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
8.

Parametry techniczne i funkcjonalne
Lodówka jednodrzwiowa zamrażalnik wewnątrz.
Wymiary
szerokość max 480 mm
wysokość max 820 mm
głębokość max 530 mm
Kolor biały
Klasa energetyczna A+
Poziom hałasu [ db ] max. 45
Pojemność min. 80 L
Dobowe zużycie energii w [ kWh ] max 0,25
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Wymagania graniczne

Wartości oferowane

Tak
+/- 10 mm

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Serwis pogwarancyjny
9.
10.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania lodówki
do eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania lodówki
do eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji lodówki.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu od dostarczenia lodówki spełniającej wyspecyfikowane parametry.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 4
POZYCJA NR 3

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla kuchenki mikrofalowej – 2 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

1.
2.
3.

Kuchenka koloru srebrnego
Rok produkcji 2013
Wymiary kuchenki
szerokość 450 cm
głębokość 330 cm
wysokość 260 cm

Tak

4.

Programator:
-sterowanie elektroniczne
-wyświetlacz
-minutnik
Przygotowanie posiłków
ilość poziomów mocy
rozmrażanie
funkcja podgrzewania wieloetapowego
termoobieg
Moc mikrofalówki 700 W
Pojemność 20L
Kuchenka otwierana w lewo lub w prawo
Wnętrze emaliowane
Średnica talerza obrotowego 240 mm
Waga max.12 kg
Chromowane elementy sterowania
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

TAK

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Wymiana mikrofali na nową, wolną od wad po 1
naprawie gwarancyjnej.
15 Maksymalny czas usuwania awarii:
- 5 dni roboczych

+/- 10 mm

TAK

+/- 50W
TAK
TAK
TAK
+/- 10 mm
TAK
TAK
Tak
Tak
Tak

16. Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta
(min 1 przegląd w okresie 12 m-cy)
Serwis pogwarancyjny
17.
Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego

Tak, podać

18.

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania mikrofali
do eksploatacji

Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

Wartości oferowane

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania mikrofali
do eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji mikrofali.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu od dostarczenia mikrofali spełniającej wyspecyfikowane parametry. Mikrofala jest kompletna i będzie gotowa do
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 4
POZYCJA NR 4

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla elektrycznej suszarki do rąk – 5 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parametry techniczne i funkcjonalne
Wymiary
szerokość 250 mm
wysokość 300 mm
głębokość 130 mm
Moc znamionowa 1700 W
Waga 3 kg
Poziom hałasu max 50 dB
Bryzgoszczelność IP23
Wydajność skuteczna min 4m3 / minutę
Prędkość powietrza 65km/h temperatura powietrza *
52 0 C efektywny czas suszenia 40 s
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Wymagania graniczne

Wartości oferowane

+/-10mm
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Serwis pogwarancyjny
9.
10.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania aparatu
do eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania aparatu
do eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji suszarki.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu od dostarczenia suszarki spełniającej wyspecyfikowane parametry.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 4
POZYCJA NR 5

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla odkurzacza na sucho i mokro –

2 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

13.
14.
15.

Rok produkcji 2013
Moc 2000W
Zasilenie 220 – 240 V 50 Hz

TAK
TAK
TAK

16.

System chłodzenia obiegowy

TAK

17.
6.
7.
8.
9.
10.

Pojemność 70L
Wysokość 100cm +/-10 cm
Średnica węża elastycznego 40 cm +/- 1 cm
Przepływ powietrza 105l+/- l/s
Długość kabla 15m
Wyposażenie akcesoria :
wąż elastyczny
metalowa rura
sawka do kurzu
sawka do wody
szczelinowa szczotka do kurzu
sawka do czyszczenia tapicerki

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

11. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
12. Osadzony na 4 kółkach ułatwiając wygodny sposób
przemieszczania
Serwis gwarancyjny
13. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
15. Wymiana odkurzacza na nowy, wolny od wad po 1
naprawie gwarancyjnej.
16. Maksymalny czas usuwania awarii:
- 5 dni roboczych
17. Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta
(min 1 przegląd w okresie 12 m-cy)
Serwis pogwarancyjny
18.
Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego
19.

Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

Wartości oferowane

TAK
TAK

Tak
Tak
Tak

Tak, podać
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania
odkurzacza do
eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania
odkurzacza do
eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań
spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji odkurzacza.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania
przetargu od dostarczenia odkurzacza spełniającego wyspecyfikowane parametry. Odkurzacza jest kompletny i będzie
gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

