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Dostawa ergonomicznego koca tensometrycznego

Lp.

1

Nazwa

Ergonomiczny
koc
tensometryczny

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta/ OPIS
asortymentu oferowanego przez
Wykonawcę /opis winien zawierać,
co najmniej parametry, do których
odniósł się Zamawiający
w kolumnie opis przedmiotu
zamówienia

Miejsce
dostawy

Dostawa ergonomicznego koca
tensometrycznego do Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach :
Wymagane minimalne parametry koca:
Technologia piezorezystywna
Zakres mierzonego nacisku co
najmniej: 0 - 5 PSI (0 - 0.35 kg/cm2)
Całkowity obszar pomiaru:
min 18.3” x 18.3” (46.5 x 46.5 cm)
Matryca min 32 x 32
Katowice,
Częstotliwość min: dla USB 50hertz
ul. Raciborska
(dla WIFI 10hertz)
37
Ilość punktów pomiaru minimum 1000
Grubość koca max 3 mm
Transmisja danych na odległość WIFI
przynajmniej 18 metrów
Rozdzielczość przestrzenna min 1.5 cm
Margines błędu max 10%
Moduł transmisji danych USB lub WIFI

Termin
dostawy

J.m.

Ilość

szt.

1

Okres gwarancji min 12 miesięcy
Okres rękojmi min 12 miesięcy
SUMA
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Koszt
netto
[zł]

VAT

Koszt brutto
[zł]
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Oświadczam, że oferowany asortyment:
1. Pochodzi z bieżącej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji
i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.
2. Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczane urządzenia na okres …… miesiące oraz rękojmi na okres
…….. miesiące.
3. Jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklaracje
zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.
4. W ramach zamówienia urządzenie zostanie dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.
5. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy dostawie urządzenia, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim lub angielskim, w tym
deklaracji zgodności, instrukcji obsługi urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy oraz zobowiązuję się przeszkolić z obsługi urządzenia
wyznaczoną przez Zamawiającego osobę.

………………… dnia ……………………..

…………………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
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