Formularz szacowania wartości zamówienia
Zamawiający prosi aby Wykonawcy szacując wartość zamówienia skorzystali z zamieszczonego poniżej formularza.
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Nazwa

Niszczarka do dokumentów:
 niszczenie papieru i nośników danych zgodnie z wymogami normy
DIN 3 według DIN 32757 lub P-4/T-4/E-3/F-1 według DIN 66399,
 możliwość jednorazowego rozdrobnienia min. 12 kartek A4/70 g,
 automatyczne niszczenie papieru z prędkością min. 37 kartek na
minutę,
 wyposażona w szufladę do automatycznego niszczenia papieru z
podajnikiem na minim. 350 kartek A4/70g,
 szuflada do automatycznego niszczenia papieru zabezpieczona
cyfrową blokadą na kod PIN,
 niszczenie dokumentów ze zszywkami,
 niszczenie płyt CD/DVD i kart kredytowych,
 szerokość szczeliny wejściowej min. 260 mm,
 silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę,
 system zapewniający energooszczędność podczas pracy –
oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi prądu w trybie
czuwania,
 obudowa szafkowa na kółkach,
 pojemnik na ścinki o pojemności min. 135 litrów,
 sygnalizacja przepełnionego i wyjętego pojemnika,
 automatyczne zatrzymanie przy przepełnionym pojemniku,
 automatyczny start/stop z autorewersem,
 funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru,
 gwarancja na urządzenie min. 3 lata
gwarancja na noże tnące min. 20 lat
Niszczarka do dokumentów:
 niszczenie papieru i nośników danych zgodnie z wymogami normy
DIN 3 według DIN 32757 lub P-4/T-4/E-3/F-1 według DIN 66399,
 możliwość jednorazowego rozdrobnienia min. 12 kartek A4/70 g,
 automatyczne niszczenie papieru z prędkością min. 12 kartek na
minutę,
 wyposażona w szufladę do automatycznego niszczenia papieru z
podajnikiem na minim. 350 kartek A4/70g,
 niszczenie dokumentów ze zszywkami,
 niszczenie płyt CD/DVD i kart kredytowych,
 szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm,
 silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę,
 system zapewniający energooszczędność podczas pracy –
oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi prądu w trybie
czuwania,
 obudowa szafkowa na kółkach,
 pojemnik na ścinki o pojemności min. 60 litrów,
 sygnalizacja przepełnionego i wyjętego pojemnika,
 automatyczne zatrzymanie przy przepełnionym pojemniku,
 automatyczny start/stop z autorewersem,
 funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru,
 gwarancja na urządzenie min. 3 lata
gwarancja na noże tnące min. 20 lat

Łącznie:

Cena
jednostkowa

Ilość
sztuk

Wartość

1
sztuka

…………….
zł

…………….
zł

1
sztuka

…………….
zł

…………….
zł

……………… zł

Oświadczam, że w powyższych kwotach uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
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