Załacznik nr 2 do SIWZ

PAKIET Nr 4

Formularz asortymentowo - cenowy na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
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Mop kompatybilny z uchwytem:
- skład bawełna 60 % (+/- 10%), poliester,
- odporność na temperaturę prania: min 95oC,
- długość – 430 mm (+/- 10 mm),
- szerokość – 145 mm (+/- 5 mm),
- waga – 140 g,
- wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle,
- długość frędzli na obrzeżach mopa – 35 mm (+/- 10 mm),
- ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek – min. 12-14,
- wysokość pętelki – 20 mm (+/- 5 mm),
- rodzaj tkania wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości
wyciągnięcia nitki z tkaniny,
- oznaczenie mopa – kolorowa lamówka wszyta na całej długości mopa,
- kolor lamówki – niebieski,
- 2 kieszenie do mocowania mopa na uchwycie,
z nacięciami odprowadzającymi wodę,
- kieszenie mopa posiadające wzmocnienia
z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie
możliwości uszkodzeń mechanicznych, przeszyte w tym samym miejscu co lamówka,
- wymiary wewnętrzne kieszeni mopa: głębokość – 65 mm(+/- 10 mm), szerokość –
120 mm (+/- 5 mm),
- zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką (zgrubieniem) do zawieszenia na
uchwycie, umożliwiająca bezdotykowe płukanie mopa,
- oznakowany data produkcji oraz przepisem prania,
- gwarancja wytrzymałości 250 cykli prania,
- do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno, na mokro i do dezynfekcji.
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Mop kompatybilny z uchwytem:
- skład bawełna 60 % (+/- 10%), poliester,
- odporność na temperaturę prania: min 95o C,
- długość – 430 mm (+/- 10 mm),
- szerokość – 145 mm (+/- 5 mm),
- waga – 140 g,
- wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle,
- długość frędzli na obrzeżach mopa – 35 mm (+/- 10 mm),
- ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek – min. 12-14,
- wysokość pętelki – 20 mm (+/- 5 mm),
- rodzaj tkania wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości
wyciągnięcia nitki z tkaniny,
- oznaczenie mopa – kolorowa lamówka wszyta na całej długości mopa,
- kolor lamówki – czerwony,
- 2 kieszenie do mocowania mopa na uchwycie,
z nacięciami odprowadzającymi wodę,
- kieszenie mopa posiadające wzmocnienia
z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie
możliwości uszkodzeń mechanicznych, przeszyte w tym samym miejscu co lamówka,
- wymiary wewnętrzne kieszeni mopa: głębokość – 65 mm(+/- 10 mm), szerokość –
120 mm (+/- 5 mm),
- zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką (zgrubieniem) do zawieszenia na
uchwycie, umożliwiająca bezdotykowe płukanie mopa,
- oznakowany data produkcji oraz przepisem prania,
- gwarancja wytrzymałości 250 cykli prania,
- do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno, na mokro i do dezynfekcji.
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Nazwa asortymentu

Pad do zdzierania na mokro, pad do polerowania podłóg - w kolorze czarnym,
czerwonym lub białym o średnicy 43 cm, grubości nie mniej niż 26 mm

Cena
jednostkowa
netto w zł.

Cena
jednostkowa
netto w zł.

Wartość
netto w zł.

Podatek
VAT

Wartość
brutto w zł.

Uchwyt do mopa:
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- długość 40 cm;
- szerokość 10 cm;
- waga 350 g (+/- 20 g)
- wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany,
- kolor antracytowy,
- mocowany do kija za pomocą śruby,
- ruchomy, dwustopniowy przegub umożliwiający pracę na powierzchniach poziomych
i pionowych,
- oznaczenie uchwytu mopa przyciskiem nożnym, umożliwiający otwieranie i
zmykanie uchwytu bez pomocy rąk,
- możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110o C
Kij roboczy kompatybilny z uchwytem do mopa:

3

- wykonany z aluminium, eloksalowany, końcówka z tworzywa sztucznego z otworem
umożliwiającym zawieszenie kija na haczyku,
- ergonomiczny, bardzo lekki,
- długość – 1400 mm,
- średnica 23,5 mm,
- możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110o C

0,00 zł

0,00

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą mozę zostać wezwany do przedłożenia:
1. Opisu technicznego, ulotkę producenta urządzenia z danymi wymaganymi w postępowaniu przetargowym.
2. Dokumentu producenta potwierdzający gwarancję ilości cykli prania.
3. Techniczną kartę produktu mopa, kija i uchwytu – wystawioną przez producenta.
4. Opisu technologii prania mopów.

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku
Razem wartość netto: .....................................................................................................................................................................................
Razem wartość brutto: ...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

