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załącznik nr 1a do siwz/załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne wraz z jednostkowymi cenami netto
Cena netto
za
Wartość netto Stawka VAT
opis
j.m.
ilość
jednostkę
(5x6)
(%)
miary
3
4
5
6
7
8
siła sygnału alarmowego 100-140 dB
wbudowana dioda LED
zasilanie bateryjne (baterie w komplecie)
aktywacja alarmu poprzez wyciągnięcie zawleczki
przy zawleczce linka z klipcem lub karabińczykiem
szt.
1800
23
obudowa urządzenia wykonana z wytrzymałego tworzywa
instrukcja uŜytkowania w języku polskim
certyfikat bezpieczeństwa
gwarancja - 24 miesiące

Miotacz gazowo
pieprzowy

nie wymaga zezwolenia MSWiA na jego stosowanie
działa na ludzi i zwierzęta (działanie dusząco – łzawiące)
gaz powinien posiadać atest PZH oraz kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego
pojemność - 50 - 60 ml
forma ewakuacji substancji - areozol - chmura stoŜkowata
zasięg chmury gazu - minimum 3 m
czas działania bezpośrednio po uŜyciu - około 20 minut
"ostrość" gazu - 2 mln jednostek SHU (Scoville'a)
czas przydatności do uŜycia - minimum 2 lata od daty dostawy
głowica zabezpieczona przed przypadkowym uŜyciem
zaczep do paska
pojemnik musi umoŜliwić jego kilkakrotne uŜycie
KaŜdy pojemnik z gazem pieprzowym powinien posiadać etykietę w języku polskim zawierającą:
termin przydatności do uŜycia, skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości,
pojemność pojemnika, instrukcję obsługi i stosowania, informacje ostrzegawcze
gwarancja - 24 miesiące

szt.

7143

23

Miotacz gazowy
pieprzowo Ŝelowy

nie wymaga zezwolenia MSWiA na jego stosowanie
działa na ludzi i zwierzęta (działanie dusząco - łzawiące)
Ŝel powinien posiadać atest PZH oraz kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego
pojemność - 50 - 60 ml
forma ewakuacji substancji - aktywna substancja Ŝelowa
zasięg - minimum 3 m
czas działania bezpośrednio po uŜyciu - około 20 minut
"ostrość" Ŝelu - 2 mln jednostek SHU (Scoville'a)
czas przydatności do uŜucia - minimum 2 lata od daty dostawy
głowica zabezpieczona przed przypadkowym uŜyciem
zaczep do paska
pojemnik musi umoŜliwić jego kilkakrotne uŜycie
KaŜdy pojemnik z gazem pieprzowo - Ŝelowym powinien posiadać etykietę w języku polskim
zawierającą: termin przydatności do uŜycia, skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz
zawartości, pojemność pojemnika, instrukcję obsługi i stosowania, informacje ostrzegawcze
gwarancja - 24 miesiące

szt.

14385

23

RAZEM NETTO*:
*-wartosć przeniesiona do formularza ofertowego-zał.1 do SIWZ

..............................., dnia …….............. 2017 r.
miejscowość

...............................................................
(osoba/y uprawniona/e do reprezentacji / pełnomocnik)

