
LP.
PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA

PRODUCENT I MODEL 

OFEROWANEGO URZĄDZENIA

OFEROWANY OKRES GWARANCJI

(min. 12 m-cy)

ILOŚĆ 

(szt.)

CENA JEDNOSTKOWA 

URZĄDZENIA NETTO 
WARTOŚĆ NETTO

A B C D E F G H I = G x H

moc: min. 2000 W

moc:

……………………….. W

zakres pracy: 20 - 95 st. C

zakres pracy: 

……………………………… st. C

wymiary: 1400 x 730 x 1480 (mm) (+/- 20%)

wymiary:

……………………………………………….. mm

półka długa strzegom DM - 94905 półka długa ………………………. 4

półka krótka strzegom DM - 94906 półka krótka ………………………. 4

moc: min. 230 W

moc:

……………………….. W

zakres pracy: 0 - 10 st. C (+/- 20%)

zakres pracy: 

……………………………… st. C

wymiary: 1400 x 730 x 1480 (mm) (+/- 20%)

wymiary:

……………………………………………….. mm

półka długa strzegom DM - 94905 półka długa ………………………. 2

półka krótka strzegom DM - 94906 półka krótka ………………………. 2

Znak sprawy: ELST/PFZ/272-55/2021.PFZ-32-2021.BK

……………………

m-cy/ce

2

Dorian DM-94902 

lub model równoważny*

…………………………

……………………….…

Dostawa wraz z 

montażem Bufetu 

grzejnego

1.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

………………………………………………………………………….………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć urządzenia innego producenta niż wskazany przez Zamawiającego, o parametrach takich samych lub lepszych od wymaganych przez Zamawiającego. W 

przypadku zaistnienia wątpliwości co do spełnienia przez zaoferowane urządzenie równoważne wymaganych przez Zamawiającego parametrów, udowodnienie leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli w ocenie Zamawiającego urządzenia zaoferowane nie będą 

spełniały warunku równoważności, Zamawiający będzie miał prawo wymagać urządzeń spełniających ten warunek.

Zamawiający wymaga aby przy wskazaniu modeli równoważnych, zarówno Bufety grzejne jak i Bufet chłodniczy pochodziły od tego samego producenta.

* wypełnić w przypadku zaoferowania modelu równoważnego/dowolnego.

** wypełnić w przypadku zaoferowania modelu równoważnego/dowolnego.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ:

zabudowa: płyta drewnopodobna

zasilanie: 230 V

pojemność: 3 x 1/1 GN h = 150 mm

nadstawka z oświetleniem

zabudowa: płyta drewnopodobna

nadstawka z oświetleniem

zasilanie: 230 V

pojemność: 3 x 1/1 GN h = 150 mm

ŁĄCZNIE:

Dorian DM - 94901 

lub model równoważny*

………………………

………………………

1

……………………

m-cy/ce

ŁĄCZNIE:

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY WRAZ Z TABELĄ PARAMETRÓW OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

2.

Dostawa wraz z 

montażem Bufetu 

chłodniczego

PARAMETRY URZĄDZENIA 
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