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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

1.

Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń 

jednorazowego użytku, wykonanych ze specjalnie 

przetworzonej pulpy papierowej: kaczek, basenów, 

itp.

Opisać, w tym podać 

nazwę i kod 

urządzenia oraz 

nazwę producenta

2. Obudowa z materiału nierdzewnego Opisać

3. 
Górna pokrywa otwierana za pomocą przycisku 

pneumatycznego lub czujnika na podczerwień 
Opisać

4. Urządzenie obsługiwane ręcznie lub bezdotykowo Opisać

5. Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej Opisać

6. 
Wymiary: wysokość 400-980 mm, głębokość 450-

980 mm, szerokość 360-525 mm
Podać parametry

7. Odpływ kanalizacyjny – rura Ø 50 mm Podać parametr

8. 

Waga urządzenia (bez ładunku i z pustym 

zbiornikiem wody)  mieszcząca się w zakresie 50 -60 

kg

Podać parametr

9. Zużycie wody na jeden cykl  10 - 16 litrów Podać parametr

10. 
Wydajność: 1-2 basenów lub 1-2 kaczek, z 

możliwością stosowania zamiennie na 1 cykl 

Opisać, podać 

parametry

11. Czas jednego cyklu maceratora  50-65 sekund Podać parametr

12. Napięcie zasilania: 230V Podać parametr

13. Moc silnika 480-750 W Podać parametr

14. Możliwość stosowania naczyń różnych producentów Opisać

15. Autoryzowany serwis na terenie Polski Opisać

16. 

Dostawa urządzenia wraz z montażem i 

uruchomieniem w terminie do 28 dni kalendarzowych 

od daty podpisania umowy

Opisać

17. W cenę oferty wliczony transport urządzenia Opisać

18. 
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz 

z urządzeniem
Opisać

19. 

Macerator dopuszczony  do obrotu i używania na 

terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie

Opisać

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych z pulpy papierowej 



LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

20.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w 

języku polskim dotyczące parametrów oferowanego 

przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)

Tak 

21.

W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy 

lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego 

na koszt Wykonawcy.

Opisać

22.

Okres gwarancji min. 12 miesięcy  od daty 

uruchomienia maceratora. Czas skutecznej naprawy 

lub wymiany na wolny od wad - 14 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia.

Opisać

23.

W cenie oferty: podstawki pod basen płaski o 

pojemności 1.5 - 2.0 litra, z rączką/uchwytem, 

wielorazowego użytku oraz naczynia jednorazowego 

użytku wykonane z pulpy celuzozowej, w ilości:100 

sztuk kaczek,  100 sztuk basenów z przykrywkami 

(kompatybilnych z zaoferowanymi podstawkami), 100 

sztuk misek o pojemności 2-3 litrów

Opisać

24.

W cenie oferty szkolenie dla pracowników 

Zamawiajacego w zakresie obsługi maceratora. 

Szkolenie winno być przeprowadzone w dniu 

uruchomienia dostarczonego urządzenia

Opisać

25.

Urządzenie wyposażone w automatyczny system 

dezynfekcji komory maceratora. Płyn dezynfekcyjny 

w ilości 10 litrów wliczony w cenę oferty. Data 

ważności płynu dezynfekcyjnego minimum 12 

miesięcy od daty dostawy.

Opisać

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


