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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 6 do formularza oferty cenowej

Część 6 zamówienia – Zestaw do magnetoterapii (2 aplikatory i leżanka)

Aparat do magnetoterapii dwukanałowy służący do wykonywania zabiegów magnetoterapii.
Kanały mają być całkowicie niezależne, mogą generować różne pola w tym samym czasie.
Sterownik ma współpracować z aplikatorami (trzy średnice) Największy aplikator, o średnicy
60cm ma być zamontowany do aluminiowej kozetki na łożyskowanym wózku. Ma posiadać bank
wbudowanych programów i możliwość ustawiania wszystkich parametrów samodzielnie. Ma
istnieć możliwość definiowania i zapisywania w pamięci sterownika własnych programów
zabiegowych.
Zestaw obejmuje: aparat do magnetoterapii, komplet przewodów, leżankę do magnetoterapii
do aplikatora 60cm, aplikator szpulowy 60cm, aplikator szpulowy 35cm, półka pod aparaty do
magnetoterapii mocowana do leżanki, stolik pod aplikatory pola magnetycznego
Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego zestawu do magnetoterapii
Producent / firma ...................................................... Typ .......................................................

LP.

Określenie cech technicznych i jednostek pomiarowych.
Wymagana wielkość cechy technicznej

Wpisać czytelnie
wyraz „TAK” albo
wyraz „NIE” *

Wartość
oferowana
(podać zakresy,
opisać,
załączyć**)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

POLE MAGNETYCZNE: typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt
półsinus, półtrójkąt, półprostokąt; tryb mieszany: różne
rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej; emisja ciągła i
modulowana
TRYB MANUALNY: pełna kontrola nad parametrami
zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
PROGRAMY
ZABIEGOWE:
jednostki
chorobowe
wybierane wg nazwy, co najmniej 40 jednostek
chorobowych, co najmniej 75 programów zabiegowych, co
najmniej 50 programów do ustawienia dla użytkownika
ERGONOMIA:
tryby
pracy:
programowy/manualny,
wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa, wybór jednostek
chorobowych po nazwie, zegar zabiegowy, dwa całkowicie
niezależne kanały aplikacyjne, cztery uniwersalne gniazda
aplikatorów, automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora
KONSTRUKCJA: mikroprocesorowe sterowanie pracą
aparatu, ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy, autotest –
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bieżąca kontrola sprawności aparatu

•
•
6.
•
•
•

PARAMETRY TECHNICZNE:
- maksymalna indukcja: 10mT/100Gs,
- parametry trybu modularnego: impuls 1s/ przerwa 0,5-8s,
- zakres częstotliwości: 2-60Hz,
- zegar zabiegowy:1-30min,
- zasilanie: 230V, 50Hz, 580W
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce

*W kolumnie 3 należy wpisać „TAK” albo „NIE”. Wpisanie wyrazu „NIE”, przy którymkolwiek z parametrów techniczno
– użytkowych oferowanego zestawu do magnetoterapii powoduje odrzucenie oferty złożonej na część 6 zamówienia.
**W celu potwierdzenia, że oferowany przez wykonawcę zestaw do magnetoterapii spełnia wymogi określone w
opisie przedmiotu zamówienia (cechy techniczne) stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, do złożonej oferty wykonawca załącza dokumenty lub oświadczenie producenta lub przedstawiciela
producenta zestawu do magnetoterapii z jego danymi technicznymi w języku polskim potwierdzające wymagane przez
zamawiającego cechy techniczne zestawu.

Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące – licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu
przyjęcia-przekazania.
• Termin dostawy do dnia 30.10.2011 roku (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w par. 2
ust. 13, 14 wzoru umowy).
•

Zestaw do magnetoterapii (2 aplikatory i leżanka)
L.p.

Nazwa sprzętu

X

1

1.

Zestaw do
magnetoterapii (2
aplikatory i leżanka)

X

Łączna wartość cz. 6
zamówienia

Jed.
miary

Ilość

Cena netto
1 jednostki
miary w zł

Stawka
podatku
VAT%

Cena
brutto 1
jednostki
miary w zł

Wartość
netto w zł

Kwota podatku
VAT w zł

Wartość
brutto w zł

2

3

4

5

6

7

8

9

szt.

1

X

X

X

X

X

*

*

*

*Łączną wartość z kolumny oznaczonej Nr 7, 8 i 9 należy przenieść do formularza oferty cenowej (zał. Nr 2 do SIWZ)

UWAGA:
*Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowany „Zestaw do magnetoterapii (2 aplikatory i leżanka)” spełnia wszystkie wymagane parametry
zawarte

w załączniku Nr 6 do formularza oferty cenowej. Udzielam gwarancji na okres .......... miesięcy od daty

podpisania przez Zamawiającego protokołu przyjęcia – przekazania.
..............................................., dnia .......................... 2011 r.
(miejscowość)
..........................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby
przez niego upoważnionej

