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Wózek serwisowy do sprzątania – 1 szt.
Producent:

…....................................................

Oferowany model:

…....................................................

Lp.
1.

PARAMETR / WARUNEK
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji
2013.

Warunki
wymagane

Parametry oferowane

Tak

W komplet jednego wózka wchodzi :
2.

Zestaw serwisowy chromowany na
kółkach

TAK

3.

Dwa wiadra 20 l do 25 l ( czerwone i
niebieskie ).

Tak

4.

Wyciskarka szczękowa z wkładką

Tak

5.

Trzy wiaderka 5 do 6 l ( czerwone,
niebieskie, żółte ).

Tak

6.

Trzy kuwety

Tak

7.

Uchwyt do mocowania dwóch 120 l na
odpady z pokrywami

Tak

8.

Stelaż do nakładki : długość 40 cm,
szerokość 10 cm, waga 350 g ( +/- 20 g ).
Wykonany z utwardzonego tworzywa
sztucznego, performowany, mocowany do
kija za pomocą śruby. Ruchomy,
dwustopniowy przegub zapewniający
możliwość pracy na powierzchniach
poziomych i pionowych. Oznaczenie
uchwytu mopa przyciskiem nożnym w
kolorze zielonym umożliwiającym
otwieranie i zamykanie uchwytu bez
pomocy rąk.

Tak

Wyposażenie dodatkowe :
Jeden komplet w skład którego
wchodzi :
1.

Mop bawełniany tkany ściegiem
jodełkowym. Wymiary : dł.430mm(+/10mm), szer.145 mm(+/-5mm.
Waga mopa: 140g, wewnątrz mopa
pętelki, na obrzeżach mopa frędzle.

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

Tak

....................................
data
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Lp.

PARAMETR / WARUNEK

Warunki
wymagane

Parametry oferowane

Długość frędzli 35mm(+/-10mm).
Ilość wewnętrznych tkanych rzędów
pętelek – 14, wysokość pętelki 20 mm(+/5mm). Oznaczenie mopa lamówka w
kolorze zielonym, wszyta na całej długości
mopa. Dwie kieszenie do mocowania
mopa na uchwycie o wymiarach
( głębokość 65 mm, szerokość 120mm).
Zewnętrzna tasiemka zakończona
zaszewką ( zgrubieniem) do zawieszenia
na uchwycie, umożliwiająca bezdotykowe
płukanie mopa o dł. 200mm i szer.50mm.
Gwarancja wytrzymałości mopa 250 cykli
prania
2.

Ścierki w kolorach ( niebieski, żółty,
czerwony) po 50 szt.

Tak

Serwis gwarancyjny
1.

Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Tak

2.

Czas przystąpienia do naprawy w terminie Podać
max. 72 godzin od zgłoszenia awarii z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy

3.

Wymiana elementu/modułu zestawu na
nowy, wolny od wad po 1 naprawie
gwarancyjnej.

4.

Maksymalny czas usuwania awarii:
- 5 dni roboczych

5.

Bezpłatne przeglądy wg zaleceń
producenta

Tak

Tak, podać

Serwis pogwarancyjny
1.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych
po upływie okresu gwarancyjnego

Nie mniej niż 10
lat od dnia
przekazania
wózka do
eksploatacji

Wszystkie parametry / warunki wymagane są parametrami granicznymi, których niespełnienie
spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do
użytku, bez żadnych dodatkowych zakupów.
..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

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

