
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 02.07.2020 r. 
 

 

Specyfikacja techniczna 
 
 
Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy 
parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego 
producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, 
że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych 
parametrów. 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy 6 sztuk Thermonoxów, zgodnie z poniższymi minimalnymi 
lub równoważnymi parametrami technicznymi: 
- Ciężar 75 kg 
- Wymiary 1040 x 430 x 610 x 1040 (h) mm 
- Zasilanie: 400/440V, 50-60 Hz 
- Moc ogólna 18,75 kW, w tym 2 elementy grzejne po 9 kW + 0,75 kW wentylator osiowy 
- Przewód zasilający 5 x 6 mm2, 32 A z wymiennikami faz, 15 mb. 
- Utrzymywanie temperatury w zakresie 50-60֯C poprzez automatyczne włączanie i wyłączenie elementów grzejnych 
bez uszkodzeń z powodu zbyt wysokich temperatur. 
 
ZAMAWIAJĄCY OŚWIADCZA iż w przypadku wystąpienia w jakimkolwiek miejscu w załączonej dokumentacji 
technicznej nazw własnych wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń, norm, certyfikatów i technologii 
należy traktować to jako “przykładowy” wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia. 
Zamawiający w takim przypadku dopuszcza zastosowanie wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń 
norm, certyfikatów i technologii równoważnych. Przez “równoważność” należy rozumieć wyrób, materiał, produkt, 
towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia o nie gorszych parametrach niż te które posiadają wyroby, 
materiały, produkty, towary, urządzenia normy, certyfikaty i technologie “przykładowe”. Parametry wyrobów, 
materiałów, produktów, towarów, urządzeń norm, certyfikatów i technologii “przykładowych” należy rozumieć jako 
parametry minimalne jakie musi spełnić wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia 
“równoważny”. Wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “równoważny” nie 
może być gorszy jakościowo niż wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia 
“przykładowy”.  
 
Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewiduje 
zamówienia uzupełniające. 
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