Załącznik nr 1 do umowy ……
Zamówienie dofinansowane jest z Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 oczyszczaczy powietrza, z zastrzeżeniem, że
zamawiający gwarantuje zakup 50 a pozostałe 15 w miarę dostępności środków
finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zamówienie.
2. Opis urządzeń.
Zamawiający wymaga aby każdy z oczyszczaczy posiadał minimalne parametry:
- fabrycznie nowy,
- bez filtracji wodnej,
- filtr HEPA, z wykluczeniem filtrów zmywalnych,
- dodatkowy filtr węglowy usuwający lotne związki organiczne,
- filtr wstępny,
- wydajność oczyszczacza: usuwa 99.97 proc. zanieczyszczeń o średnicach 0,3
mikrometra,
- cicha praca, max poziom hałasu 56 dB,
- automatyczne zwiększanie intensywności pracy przy wzroście zanieczyszczeń,
- powierzchnia oczyszczanego pomieszczenia min. 45 m²,
- wydajność oczyszczania min 300 m3/h
- wyświetlacz LED
- min. 3 tryby pracy
- żywotność filtrów deklarowana przez producenta min. 12 m-cy, max. 24 m-cy
- gwarancja min. 24 m-ce,
3. Kryteria oceny ofert
a) cena - 75%
b) dodatkowy stopień/sposób oczyszczania ponad 3 wymagane 1 - 5 %, 2 -10%,
3- 15%
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wyłączeniem filtra wodnego
c) poziom hałasu – 1% za każdy 1 dB poniżej 56 – do max. 5%
d) wydajność – powyżej 350 m3/h 5%
4. Opcja – zamawiający nie gwarantuje zakupu poniższego asortymentu, jednak
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wymaga jego wyceny w ofercie.
Dostawa zapasowych filtrów na 24 m-ce (przyjmuje się że będzie to obejmowało 2
filtry węglowe, jeden HEPA, jeden wstępny - przy założeniu żywotności filtrów 12 i
24 m-ce);
5. Termin dostawy – zamawiający przewiduje dokonanie odbioru sprzętu wraz ze
sporządzeniem protokołu odbioru do dnia 18.12.2018 r. Zamawiający zastrzega
jednak, że zakupiony sprzęt może być pozostawiony u wykonawcy do końca
stycznia 2019 r., z uwagi na trwające prace remontowe w siedzibie Zamawiającego
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podawania przyczyny.
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