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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2015 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

Zadanie1– Respirator 
Lp Nazwa jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Respirator przeznaczony do wentylacji 
okresowej i ciągłej (24h na dobę) dla dorosłych 
i dla dzieci o wadze ciała od 5kg. Respirator 
przeznaczony do zastosowania stacjonarnego 
oraz transportu wewnątrzszpitalnego. 

Szt. 1       

                                                                                                                                                                                  Razem: 

 

.........................,dnia  ........................                      ............................................................. 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                      do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                              wraz z pieczątką imienną) 

 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2015  
DANE OGÓLNE 
NAZWA..................................................................................................................................................... 
TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 
ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI....................................... 
KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH 

Zadanie 1  -  Respirator 

Lp. Parametr / warunek Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany 
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

 Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24h na dobę) dla dorosłych i dla dzieci o wadze ciała od 5kg.  
Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. 

 Urządzenie terapeutyczne – parametry zewnętrzne i funkcje   
1 Waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem (-ami) Li-On 

zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracą urządzenia do 6 godzin bez 
konieczności ich ładowania: max. 6,2 kg 

TAK 
 

2  Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora 
zasilającego (12V) 

TAK 
 

3 Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, ja i obwodu 
bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych 
objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i 
nieinwazyjnej. 

TAK 

 

4 Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający jednoczesne wyświetlanie na 
ekranie w czasie wentylacji następujących parametrów: objętość oddechowa 
Vt, tryb wentylacji, aktualny poziom ciśnienia, częstość oddechów (RR), 
wentylacja minutowa (MV), szczytowy przepływ (peak flow), średnie ciśnienie 
terapeutyczne (MAP), stosunek I:E, maks. ciśnienie wdechowe (PIP), wskaźnik 
poziomu naładowania akumulatorów zasilających, informacja na temat sposobu 
inicjacji wdechu – spontaniczny pacjenta lub wymuszony, oraz przecieków 
powietrza (przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym). 

TAK 

 

5 Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. ciśnienie 3 bar do 5,5 bar TAK  
6 Możliwość wyświetlania na ekranie min. krzywych oddechowych TAK  
7 Płynnie regulowane stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% TAK  
8 Menu w języku polskim TAK  
9 Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia TAK  
10 Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia TAK  
11 Dwa poziomy dostępu do nastaw  i parametrów wentylacji (tzw. lekarza i 

pacjenta) 
TAK 

 

12 Możliwość podłączenia zdalnego alarmu respiratora (przywołanie pielęgniarki) 
oraz modułu pomiaru SpO2, integralnego z urządzeniem. 

TAK 
 

13 Możliwość rejestracji i wyświetlania na ekranie urządzenia dziennika zdarzeń 
oraz dziennika alarmów (min.20 ostatnich alarmów) 

TAK 
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

 Tryb wentylacji i nastawy   
1 Urządzenie przeznaczone do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej TAK  
2 Dwa profile nastaw z możliwością zaprogramowania i zapamiętania różnych 

parametrów w każdym, możliwość przełączenia profili nastaw przez pacjenta  
TAK 

 

3 Możliwość zmienienie trybu wentylacji w trakcie wentylacji TAK  
4 Tryby wentylacji sterowane ciśnieniem TAK  
5 Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczna (PSV-S) TAK  
6 Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczno-czasowa (PSV S/T) TAK  
7 Wentylacja wspomagana ciśnieniem czasowa (PSV T) TAK  
8 Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (PC) TAK  
9 Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem 

ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w 
celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym typu bezdech, 
spłycenie, chrapanie (auto-PEEP) 

TAK 

 

10 Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z wentylacją PC (PC-
SIMV) 

TAK 
 

11 Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryb: PS, PS S/T, PS T, PC) 
możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej 
(TVexh.) w zakresie 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem 
wydechowym 

TAK 

 

12 Tryby wentylacji sterowane objętością TAK  
13 Wspomagana/kontrolowana wentylacja mechaniczna (AC) TAK  
14 Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) TAK  
15 Kontrolowana wentylacja mechaniczna (CV) TAK  

Parametry wentylacji sterowanej ciśnieniem 
1 Zakres ciśnienia wdechowego IPAP: 4-50 cm H2O TAK  
2 Zakres ciśnienia wydechowego EPAP: 4-25 cmH2O TAK  
3 Min. częstość oddychania (back-up rate): 5-60 oddech/min TAK  
4 Czas trwania wdechu: 0,3 – 5,0 sekund TAK  
5 Regulacja szybkości narastania ciśnienia przy przejściu z fazy wydechu na 

wdech –min.6 nastaw 
TAK 
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

6 Możliwość nastawy czasu liniowego narastania ciśnienia (funkcja typu RAMP) 
w zakresie 5-45 min. ułatwiającego zaśnięcie pacjenta 

TAK 
 

 

7 Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany 
ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-
wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez 
konieczności manualnego dostosowania 

TAK 

 

8 Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 8 
poziomów 

TAK 
 

9 Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% 
przepływu szczytowego 

TAK 
 

Parametry wentylacji sterowanej objętościowo 
1 Objętość oddechowa (Vt) – minimalny zakres 50-2000ml TAK  
2 Możliwość nastawy PEEP w zakresie  0-25 cm H2O dla obwodu z zastawką 

wydechową  
TAK 

 

3 Czas trwania wdechu: 0.3-5.0 sekund  TAK  
4 Min. częstość oddychania (backup rate): 5-60 oddech/min. TAK  
5 Krzywe przepływu: prostokątna, opadająca TAK  
6 Możliwość włączenia funkcji westchnienia TAK  

System alarmów wizualno - akustycznych 
1 Alarmy wentylacji i pracy respiratora TAK  
2 Stopniowanie alarmów ze względu na ważność, różniące się sygnałami 

dźwiękowymi i optycznymi 
TAK 

 

3 Alarm odłączenia obwodu pacjenta TAK  
4 Alarm braku zasilania TAK  
5 Alarm bezdechu TAK  
6 Alarm niskiej wentylacji minutowej TAK  
7 Alarm wysokiej wentylacji minutowej TAK  
8 Alarm wysokiej częstości oddechów TAK  
9 Alarm niskiej częstości oddechów TAK  
10 Alarm niskiej objętości oddechu (TV) TAK  
11 Alarm wysokiej objętości oddechu (TV) TAK  
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

12 Alarm niskiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej 
objętościowo 

TAK 
 

13 Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej 
objętościowo 

TAK 
 

System gromadzenia danych terapeutycznych – wymagania szczegółowe 
1 Oprogramowanie umożliwiające transfer i gromadzenie danych 

terapeutycznych oraz nadzór nad przebiegiem terapii wraz z niezbędnymi 
akcesoriami do zapisu w/w danych; umożliwiające zapis m.in: ram czasowych 
stosowania terapii, częstości oddychania, poziom(-y) ciśnienia 
terapeutycznego, objętości oddechowych pacjenta, informacji o przeciekach 
powietrza 

TAK 

 

Wyposażenie 
1 Respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 10sztuk TAK  
2 Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada dwóch kół i 

koszykiem na akcesoria – 1 szuka 
TAK 

 

3 Respirator w zestawie z wielorazową maską pełnotwarzową o następujących 
parametrach: Maska pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy 
pacjenta). Część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, 
zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji. Wyposażona w 
materiałową uprząż z dwoma klipsami ułatwiającymi dopasowanie maski do 
twarzy chorego. Przeznaczona do min. 10 krotnej sterylizacji ( w tym 
sterylizacji temperaturowej, chemicznej oraz plazmowej). Maska z 
możliwością regulacji stopnia przecieku. Dostępna w 
rozmiarach:XXS.XS.S.L.XL Rozmiar L – 1 sztuka 

TAK 

 

 
  

 
 
W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY” wyma gana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, 
parametr oferowany” 
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Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.  

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy 

wymagany przez Zamawiającego parametr. 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów  

 

...........................dnia............................ .....,,,,,............................................................. 
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną) 

 
 
 
 
 

Zadanie 2– Rejestrator holterowski EKG  
Lp Nazwa jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Rejestrator holterowski EKG  Szt. 3       

                                                                                                                                                                                  Razem: 

 

.........................,dnia  ............................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                      do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                              wraz z pieczątką imienną) 

 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2015  
DANE OGÓLNE 
NAZWA..................................................................................................................................................... 
TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 
ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI....................................... 
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KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH 

Zadanie 2  -  Rejestrator holterowski EKG 

Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

1 Współpraca z posiadanym przez użytkownika systemem holterowski i 
oprogramowaniem analizującym Biomedical Instruments Ltd. EcgLab 

TAK 
 

2 Możliwość współpracy ze zintegrowanym systemem pracy sieciowej 
Biomedical Instruments Cardio Network Platform 

TAK 
 

3  Rejestrator do zapisów 3 kanałowych TAK  
4 Automatyczne wykrywanie kabla i trybu pracy 3 kanałowego Na wyposażeniu 

każdego rejestratora zestaw kabli do zapisów 3 kanałowych – 1szt. 
TAK 

 

5 Zapis na karcie pamięci SD o pojemności min 8GB, możliwość wymiany kart 
pamięci 

TAK 
 

6 Czas rejestracji do 96 godzin w trybie 3- kanałowym TAK  
7 Zasilanie: bateria typu AAA i praca z akumulatorów dla zapisów 24 

godzinnych, dodatkowo ładowarka do akumulatorów 
TAK 

 

8 Graficzny wyświetlacz LCD, nawigacja przy pomocy 3 klawiszy TAK  
9 Podgląd kanału EKG na ekranie rejestratora, wizualne potwierdzenie 

prawidłowego podłączenia elektrod i sygnalizacja złego kontaktu elektrod 
TAK 

 

10 Programowanie funkcji rejestratora przy pomocy klawiszy funkcyjnych i 
wyświetlacza 

TAK 
 

11 Klawisz markera zdarzeń pacjenta TAK  
12 Kompaktowe wymiary rejestratora, maksymalne wymiary 70x60x20 mm TAK  
13 Waga rejestratora z baterią max 100g TAK  
14 Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB lub czytnik kart 

pamięci 
TAK 

 

15 Zabezpieczenie przed przypadkowym skanowaniem nieoczytanego zapisu TAK  
16 Identyfikacja pacjentów – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego 

lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania 
TAK 
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

17 Pokrowiec na każdy rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed 
uszkodzeniem, posiadający możliwość mocowania na pasie biodrowym lub 
naramiennym 

TAK 
 

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY” wyma gana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, 
parametr oferowany” 

Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.  

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy 

wymagany przez Zamawiającego parametr. 
 
 
 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów  

 

...........................dnia............................ .....,,,,,............................................................. 
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną) 

Zadanie 3 – Kardiotokograf   
Lp Nazwa jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Kardiotokograf na wózku Szt. 1       

                                                                                                                                                                                  Razem: 

 

.........................,dnia  ............................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                      do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                              wraz z pieczątką imienną) 



SPZOZ/PN/07/2015                                                                                                   Strona 9 z 13 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2015  
DANE OGÓLNE 
NAZWA..................................................................................................................................................... 
TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 
ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI....................................... 
KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH 

Zadanie 3  -  Kardiotokograf  

Lp. Parametr / warunek Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany 

1 Zasilanie 230V 50Hz TAK  
2 Wbudowany akumulator zasilający pozwalający na prace bez zasilania 

sieciowego 
TAK 

 

3  Wyświetlacz liczbowy typu LED TAK  
4 Waga urządzenia max. 2 kg TAK  
5 Wyświetlane parametry: FHR, TOCO, ilość ruchów, godzina TAK  
6 Przetwornik CARDIO min. 9-cio kryształowy TAK  
7 Monitorowanie akcji serca płodu metodą Dopplera Pulsacyjnego TAK  
8 Częstotliwość pracy głowicy Cardio 1 MHz TAK  
9 Zakres monitorowania akcji serca 50-210 BPM TAK  
10 Dokładność pomiaru akacji serca płodu +/- 2 BPM TAK  
11 Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika max. 10 mW/cm2 TAK  
12 Zasilacz zewnętrzny 230V podłączony do urządzenia TAK  
13 Pomiar nieinwazyjny TOCO - tensometryczny TAK  
14 Ciągłe monitorowanie aktywności skurczowej macicy TAK  
15 Zakres pomiarowy ciśnień TOCO 0-100 TAK  
16 Alarm dźwiękowy i optyczny tachykardii i bradykardii TAK  
17 Pasy do mocowania każdej z głowic TAK  
18 Funkcja zerowania TOCO TAK   
19 Możliwość ustawienia czasu wydruku ograniczony - nieograniczony TAK  
20 Prędkość druku 1,2,3, cm/min TAK   
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

21 Znacznik ruchów płodu ręczny dla pacjentki TAK   
22 Wbudowana drukarka termiczna min 110 mm TAK  
23 Alarmy dźwiękowe – możliwość wyłączenia TAK   
24 Możliwość ustawienia progów alarmów tętna płodu górny i dolny TAK  
25 Ekran uchylny 0-90 stopni TAK   
26 Podstawa jezdna z 4 kółkami TAK   
27 Wszystkie kółka skrętne TAK   
28 Min. 2 kółka z blokadą TAK   
29 Podstawa jezdna z 2 półkami TAK   

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY” wyma gana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, 
parametr oferowany” 

Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.  

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy 

wymagany przez Zamawiającego parametr. 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów  

 

...........................dnia............................ .....,,,,,............................................................. 
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną) 

Zadanie 4 –  Kardiomonitor na podstawie  - wózku jezdnym 
Lp Nazwa jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Kardiomonitor na podstawie – wózku jezdnym Szt. 1       

                                                                                                                                                                                  Razem: 
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.........................,dnia  ............................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                      do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                              wraz z pieczątką imienną) 

 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2015  
DANE OGÓLNE 
NAZWA..................................................................................................................................................... 
TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 
ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI....................................... 
KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH 

Zadanie 4  -  Kardiomonitor na podstawie wózku jezdnym 

Lp. Parametr / warunek Parametr 
wymagany 

Parametr oferowany 

1 Ekran kolorowy – aktywna matryca TFT o przekątnej min. 12 cali TAK  
2 Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 dpi TAK  
3  Kompaktowa budowa - moduły pomiarowe zabudowane wewnątrz monitora TAK  
4 Maksymalne wymiary monitora (dł. x szer. x wys. - 315 x 145 x 270 mm) TAK  
5 Waga nie większa niż 4 kg TAK  
6 Zasilanie z sieci i z wbudowanego akumulatora przez min. 2 godz. TAK  
7 Monitor dostosowany do wszystkich grup wiekowych (od noworodka do 

dorosłego) 
TAK 

 

8 Minimum 3 fale jednocześnie na ekranie TAK  
9 Alarmy akustyczne i optyczne.  TAK  
10 Ustawianie granic alarmów parametrów mierzonych TAK  

Pomiar EKG  
1 Zakres pomiarowy częstości akcji serca: 15 – 300 bpm TAK  
2 Ilość odprowadzeń EKG wyświetlanych jednocześnie  

na ekranie 3 
TAK 

 

3 Podstawowa analiza z alarmami arytmii (min. 13 rodzajów) TAK  
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

4 Kompletny kabel 3/5 odprowadzeniowy TAK  
Pomiar respiracji  

1 Zakres pomiarowy: 0 rpm– 120 rpm TAK  
2 Dokładność: ±2 rpm TAK  

Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego 
1 Dostępne interwały autoamtycznego pomiaru: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 

120, 240, 480, 960 
TAK  

2 Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego TAK  
3 Tryb ręczny, automatyczny, ciągły TAK  

Pomiar temperatury 
1 Zakres pomiarowy: 0 – 50°C TAK  
2 Czujnik powierzchniowy na skórę TAK  

Pomiar saturacji 
1 Zakre pomiarowy 0- 100 % TAK  
2 Krzywa pletyzmograficzna. TAK  
3 Czujnik klipsowy na palec dla dorosłych TAK  

Przechowywanie danych 
1 Trendy min. 72  godz. TAK  
2 Zdarzenia alarmowe min. 60  TAK  
3 Zapamiętywanie pomiarów NIBP - min 400 ostatnich TAK  

Inne 
1 Instrukcja obsługi w języku polskim  TAK  
2 Menu w języku polskim TAK  
3 Gotowość do pracy (rozświetlony ekran) w czasie nie dłuższym niż 30 sekund 

od momentu włączenia kardiomonitora. 
TAK  

4 Pokrętło dostępu do menu lub rozwiązanie równoważne na płycie czołowej TAK  
5 Montaż monitora na wózku jezdnym TAK  
6 Wózek pod monitor wyposażony w min. 4 kółka jezdne z czego min. 2 

blokowane oraz pojemnik na akcesoria 
TAK  

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY” wyma gana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, 
parametr oferowany” 
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Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.  

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy 

wymagany przez Zamawiającego parametr. 
 
 
 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów  

 

...........................dnia............................ .....,,,,,............................................................. 
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną) 

 

 


