
Pakiet IV

 

Lp Nazwa

Lampa zabiegowa jednoogniskowa – 1 szt. Podać model/typ
1 Producent/Oferent TAK
2 Kraj pochodzenia TAK
3 Rok produkcji 2015/2016 TAK
4 Spełnia wymagania "CE", nr certyfikatu TAK
5

Zasada oświetlenia: reflektor z centralnym źródłem światła TAK

6 Statyw na kółkach z blokadą dwóch kółek TAK
7 Średnica czaszy lampy Ok.200mm
8 Natężenie światła z odl 1m Min 10kLux
9 Natężenie światła z odl 0,5m Min 40 kLux
10 Odtworzenie barwy światła słonecznego Min 93
11 Temperatura barwowa Min. 3000 [K], 

12 Średnica pola z odl. 1m

Zasilanie:

13 Moc pobierana przez lampę: podać
14 Stosowane żarówki podać
15 Łatwość wymiany żarówki opisać
16 Żywotność żarówki Min 2000h

17 Tak

18 Instrukcja obsługi w j.polskim Tak

19 podać

SZERWIS, SZKOLENIE, GWARANCJA

20 Min. 24 m-ce TAK

21 TAK

22 TAK

23 TAK

24 TAK, podać

25 TAK, podać

26 TAK

27 TAK

Parametry 
wymagane

Parametry 
oferowane

ok.160mm

230V 50Hz 

Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję 
powszechnie stosowanymi środkami 

Pozostałe istotne dane dotyczące cech techniczno-
eksploatacyjnych,
których przedstawienie i opisanie oferent uważa za 
stosowne lub konieczne

Okres gwarancji obsługi serwisowej na oferowane 
urządzenie 
Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego nie 
dłuższy niż 24 godz.
Czas usunięcia usterki do 48 godz. Za zgodą 
Zamawiającego termin ten może zostać wydłużony o czas 
niezbędny do naprawy urządzenia
W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd urządzeń  
gwarancyjny w ciągu roku

Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie 
trwania umowy gwarancyjnej i w okresie po gwarancyjnym

Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez 
producenta
Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i 
na CD przy dostawie 



28 TAK

29 Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie gwarancji TAK
30 Wartość netto za 1 szt. TAK

.............................................. dnia..................................

..................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych

w dokumencie

uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego 
urządzenia

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez 
żadnych dodatkowych zakupów.
Parametry techniczne, przy których w rubryce "Wymagane" zapisano "Tak" są parametrami granicznymi – nie 
spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Należy szczegółowo opisać każdą 
pozycję wyposażenia oraz parametrów oferowanych.


