Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

TI.4311.1.14.2019.MF

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Doposażenie służb granicznych – system regałów przesuwnych do archiwum GrIW
– dpg Dorohusk.
Parametry techniczne
Parametry oferowanego systemu*
(wymagania minimalne)
1
Rok produkcji systemu regałów: 2019 r.
Spełnia/ nie spełnia
2
Regały przesuwne.
Spełnia/ nie spełnia
Stalowe ocynkowane tory montowane
3
Spełnia/ nie spełnia
nawierzchniowo do istniejącej posadzki z terakoty.
4
Półki z dwóch stron regału.
Spełnia/ nie spełnia
Głębokość półki ……. cm
5
Głębokość półki 30 cm (+/ 1 cm)
Długość półki ……. cm
6
Długość półki 100 cm (+/ 1 cm)
Wysokość półki (odstęp pionowy między półkami) Wysokość półki (odstęp pionowy między
7
półkami) …… cm
36 cm (+/ 1 cm)
Wysokość całkowita regału ……. cm
8
Wysokość całkowita regału 192 cm (+/ 1 cm)
Długość regału ……. cm
9
Długość regału 400 cm (+/ 1 cm)
10 Ilość regałów minimum 3 sztuki
Ilość regałów …………. sztuk
11 Obciążenie pojedynczej półki minimum 50 kg
Obciążenie pojedynczej półki ……. kg
12 Wyposażone w pokrętło napędowe z blokadą
Spełnia/ nie spełnia
13 Wniesienie i montaż regałów w pomieszczeniu
Spełnia/ nie spełnia
Gwarancja minimum 24 miesiące
14 (gwarancja obejmuje dostarczony sprzęt oraz prace Gwarancja ………. miesiące
montażowe)
* Wykonawca w kolumnie trzeciej podaje parametry oferowanego systemu lub potwierdza spełnienie
powyższych wymagań poprzez skreślenie słów „nie spełnia”.
Lp.

1. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. Dopuszcza się dostarczenie wersji
elektronicznej instrukcji na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ROM).
2. Jeżeli dla zachowania gwarancji na dane elementy systemu dostarczone w ramach niniejszego
zamówienia, niezbędny jest szczegółowy tryb postępowania np. pierwsze uruchomienie musi być
realizowane przez autoryzowany serwis, należy wykonać w określonych okresach obowiązkowe
przeglądy serwisowe, informacje szczegółowe dla użytkownika itp., to najpóźniej w dniu odbioru
dostaw Wykonawca przekaże zamawiającemu dokument zawierający opis odpowiednich
czynności. W okresie gwarancji wszelkie koszty w tym koszty materiałów i dojazdu serwisu
mogące wynikać z niniejszego punktu, odnoszące się do zachowania gwarancji, ponosi
Wykonawca.
3. Oferowany system ma posiadać certyfikat CE. Wykonawca przed dostawą przedłoży
Zamawiającemu stosowny dokument wystawiony dla danego modelu wraz z tłumaczeniem na
język polski (o ile jest sporządzony w innym języku).

Załącznik nr 1a – Rzut pomieszczenia archiwum
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upoważnionej do złożenia oferty)

