Zmodyfikowany w dniu 16.06.2015 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty Formularz „Zestawienie Kosztów Zamówienia”

Nr sprawy: RZP-I-WI/22/DZP-1/2015

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: dostawy wyposażenia służącego rehabilitacji zwierząt dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.
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Klatka jednostronna z zamknięciem
• wymiary:wys.60xszer.60xgł.75cm;
• wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 304(OH18N9);
• kuweta z blachy perforowanej wysuwana wraz z tylną ścianą;
• pod kuwetą wykonane dno z przegięciami w stronę króćca spustowego, na który można nałożyć wąż
odpływowy;
Autoklaw
Europejska klasa B
Dedykowany dla gabinetów stomatologicznych i lekarskich
Najważniejsze parametry:
Komora z nierdzewnej stali
Wbudowana drukarka termiczna
Zawór bezpieczeństwa
Filtr bakteriologiczny
Łatwa obsługa
5 gotowych programów pracy
Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, bawełnę
Opcja regulacji czasu poszczególnych faz programów
Programy testowe – pakiet kontrolny prawidłowej pracy sterylizatora, test sterylizacji niskotemperaturowej,
gdzie czynnikiem sterylizującym jest para i formaldehyd, test próżni
Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu
Moc 1,7 kW
Europejski certyfikat CE
Wymiary: 780x500x430 mm +- 50mm
Lampa bezcieniowa
mocowana do ściany gabinetu
Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego w
salach operacyjnych i zabiegowych.
profesjonalne światło o wysokich parametrach;
W zestawie rączka do ustawania położenia czaszy.
Lampa mocowana do ściany.
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średnica kopuły świetlnej: od 300 mm do 480 mm,
temperatura barwowa: 4500 oK,
natężenie światła: dla odległości 1,0 m – min. 60 000 lux,
średnia żywotność pracy żarówki LED : 50 000h,
średnica plamy świetlnej: od 120 do 240 mm - regulowana podczas pracy lampy lub stała średnica plamy
świetlnej 195 mm (+/- 10%),
długość wyprostowanego ramienia: 170 cm +- 5cm.
lampa posiada certyfikat CE.
Promienniki podczerwieni
Promiennik podczerwieni 300/600/1200 W - Grzejnik łazienkowy/tarasowy
Parametry grzejnika:
Moc: 300/6001200 wat
Wymiary w cm: 45 x 12 x 11
Waga w kg: 1,0
Kolor: biały
Obudowa: IP:24,IK 08 podwójna izolacja elektryczna - klasa II
Opis grzejnika:
Promiennik podczerwieni emituje promieniowanie cieplne, które jest pochłaniane przez ciała znajdujące się
w pomieszczeniu. Nie ogrzewa powietrza dzięki czemu ciepło odczuwalne jest natychmiast po załączeniu.
Pozwala utrzymywać stałą, niską temperaturę w łazience,
Zestaw do narkozy wziewnej dla małych zwierząt
Wyposażone w nowoczesny parownik zapewniający dokładne dozowanie dostarczanego anestetyku
umożliwia precyzyjne dozowanie dostarczanego środka anestetycznego (Izofluran/Sevofluran)
Kompaktowy aparat do znieczulania wziewnego małych zwierząt od 0,1-100 kg
Działa w systemie półzamkniętym bądź zamkniętym
Wyposażony w możliwość znieczulenia bardzo małych zwierząt do 1 kg
Posiada wbudowany przepływomierz O2, pochłaniacz CO2, zastawkę bezpieczeństwa, bypass, monitor
oddechu, worek oddechowy
Zamontowany na praktycznym i stabilnym wózku z możliwością montażu 10 l butli O2
Ma możliwość wbudowania systemu ewakuacji płynów oraz monitora pacjenta –SaO2, CO2, EKG
zestaw do narkozy wziewnej na ruchomym stojaku. Opcjonalne komponenty pozwalają na montaż
przegubowych półek, drugiego przepływomierza, drugiego parownika, zastawki pacjenta (z safety relief) lub
zaworu bezpieczeństwa air-intake.
Zawiera zestaw montażowy parownika, worki oddechowe 1L i 2L oraz dwa obiegi pacjenta 15mm i 22mm
5 ramienna podstawa
SPECYFIKACJA
Przepływomierz tlenu - szklana tuba ze skalą pomiaru od 0.2 do 4.0 l/min - szybka zmiana z widoku
standardowego na powiększony jednym ruchem palca
Przejrzyszte zawory wdechu i wydechu pozwalają na jeszcze lepszą ocenę stanu respiracji pacjenta
Szybkie podanie tlenu
Absorber CO2 1100 cc
Zawory w kształcie kopuły
Regulowana zastawka pacjenta
Manometr ciśnienia pacjenta -60 to +60 cm H2O
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Dwa obiegi oddechowe pacjenta o średnicy 15mm i 22mm
Worki oddechowe 1L i 2L
Ruchomy stojak na 5 ramiennej podstawie z kółkami
Wygodna półka na akcesoria
Zestaw chirurgiczny podstawowy
Podstawowy zestaw chirurgiczny dedykowany weterynarii
• 1 szt. - Uchwyt do skalpela nr. 3
• 1 szt. - Uchwyt do skalpela nr. 4, 133 mm
• 1 szt. - Pinceta chirurgiczna, 1 x 2 ząbki, 145 mm
• 1 szt. - Nożyczki chirurgiczne proste, 145 mm,
• 1szt. - Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, zagięte, 145 mm
• 1 szt. - Pinceta chirurgiczna Adson- Brown,
• 2 szt. - Klemy Mosquito, proste 100 mm
• 2 szt. - Klemy Mosquito Halsted, proste, 1 x 2 ząbki, 125 mm
• 2 szt. - Klemy naczyniowe Pean, zagięte, 140 mm
• 1 szt. - Igłotrzymacz Hegar – Mayo, 150 mm, złoty
• 1 szt. - Ostra łyżeczka Volkmanna, 170 x 2,8 mm, Model 0001
• 1 szt. - pojemnik i wkład do sterylizacji;
Mata grzewcza
• wymiary:40cmx60cm;
• wyposażona w regulator umożliwiający ustawienie temperatury od 34°C do 44°C;
• maksymalny pobór mocy - 30W (+-5%);
• bezpieczne napięcie - 12V;
• powleczone zmywalnym, nieprzemakalnym materiałem/folią - łatwe do utrzymania w czystości;
Wciągarka linowa elektryczna 300/600kg, 18m
• do wszystkich prac wymagających podnoszenia w warsztacie, przemyśle;
• obsługa za pomocą czuwaka;
• przełącznik sterowania o stopniu ochrony klasy II (izolacja), IP 54;
• wyłącznik krańcowy do natychmiastowego wyłączenia w położeniu górnym i dolnym;
• natychmiastowa skuteczność hamowania w razie przerwy w dostawie prądu;
• wstrzymana przekładnia z długą żywotnością napędu;
• stalowa lina wytrzymała na skręcenia zmniejsza ryzyko obracania się ładunku podczas podnoszenia;
• hak z dodatkowym zabezpieczeniem;
• silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zapobiega przegrzaniu silnika;
• zblocze z hakiem;
• mocowanie za pomocą dwóch stabilnych podwójnych klamer;
• pobór mocy maks. 1000W;
• wysokość skoku z/bez krążka zwrotnego 18/9m;
• prędkość liny(z/bez krążka zwrotnego) 10/5m/min;
• waga 18kg;
• długość liny 18m;
Wciągarka linowa elektryczna z wózkiem jezdnym
• silnik elektryczny 230V, 1250W;
• silnik elektryczny wózka jezdnego 230V, 510W;
• udźwig ze zbloczem 600kg, bez zblocza 300kg;
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• udźwig wózka jezdnego 600kg;
• wózek pasuje do dwuteowników od 68mm do 98mm(INP 140, 160, 180, 200, 220 oraz IPE 140, 160, 180)
• wysokość podnoszenia ze zbloczem 6m, bez zblocza 12m;
• szybkość podnoszenia ze zbloczem 5m/min, bez zblocza 10m/min;
• ciężar 35kg;
• długość liny: 12m;
• posiada zabezpieczenie wyłączające przy maksymalnie wyciągniętym haku;
• elektryczny wózek jezdny mocowany jest na teowniku;
• sterowanie jazdy w przód i w tył;
• sterowanie opuszczaniem i wciąganiem;
Myjka ciśnieniowa
• wymiary 404x461x968 mm;
• zasilanie 230V/50Hz;
• ciśnienie 20-160 bar;
• wydajność 600l/h;
• moc 3,0 kW;
• zbiornik 1l;
• ciężar 20kg
• wbudowany filtr wody;
• adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4;
• wąż wysokociśnieniowy 10m;
• system podawania środka czyszczącego;
• pistolet spryskujący;
• Szczotka do czyszczenia płaskich powierzchni bez rozpryskiwania wody. Z dodatkowym uchwytem do
czyszczenia powierzchni pionowych;
• zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy;
• szybkozłącze umożliwiające łatwe wpinanie i odpinanie;
• silnik chłodzony wodą;
• dysza umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego
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poprzez przekręcanie lancy;
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• dysza rotacyjna;
Chwytak dla psów, 100 cm
• Pętla stalowa pokryta warstwą plastiku.
• Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwe blokowanie oraz zwalnianie blokady.
• Długość: 100 cm.
Chwytak dla psów, 150 cm
• Pętla stalowa pokryta warstwą plastiku.
• Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwe blokowanie oraz zwalnianie blokady.
• Długość: 150 cm.
Stojak do kroplówek, 2 haki
• posiada dwa haki stalowe;
• wysokość regulowana manualnie,
• podstawa na kółkach;
Klatka zabiegowa dla kotów i małych zwierząt
• wymiary: dł.46cm xszer.29cm xwys.29cm;
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• wykonana ze stali nierdzewnej;
• z panelem zabiegowym;
• otwierana od góry i z boku;
Wózek platformowy jednoburtowy
• wózek wyposażony w dwa zestawy kołowe stałe i dwa zestawy kołowe skrętne
• koła - pełna guma
• przy dostawie ścianki boczne i burty zdemontowane
• powłoka lakiernicza: farba proszkowa
• kolor: niebieski
• nośność: 400 kg
• masa własna: 20 kg
• wysokość całkowita: 800mm
• wysokość platformy: 240mm
• szerokość: 500 mm
• długość: 800mm
Wózek paletowy 2,5 T – paleciak
• nośność wózka 2500 kg, długość wideł 1150 mm
• koła i rolki na nierówne nawierzchnie: gumowe lu przy dyszlu, podwójne rolki poliuretanowe przy widłach
• zawór przeciążeniowy zabezpieczający wózek przed przeciążeniem
• sterowanie rączką do 190°, zaokrąglone końcówki wideł ułatwiające wjeżdżanie pod palety;
• malowany proszkowo na kolor czerwony RAL 2002, wszystkie sworznie ocynkowane
• Wysokość minimalna wideł 85 mm Wysokość maksymalna wideł 200 mm
• Szerokość wideł 160x60 mm
• Szerokość całkowita wózka 540 mm
• Masa wózka 78 kg
• Wymiary kół sterujących Ømm 200x50
• Wymiary rolek w widłach Ømm 80x70 podwójne Ømm 80x94 pojedyncze
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