Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta
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Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
do Zapytania Ofertowego 3/2020/DDS „Doposażenie mieszkań treningowych cz. 1”

Zadanie 1: Dostawa i montaż lamp
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 28 lamp wraz z żarówkami (16 sztuk lamp wiszących pokojowych,
3 x lampa sufitowa do łazienki, 3 x lampa ścienna nad lustrem do łazienki, 3 x lampa sufitowa w kuchni, 3 x lampa
sufitowa do przedpokoju) oraz 16 lampek nocnych.
Elementy zamówienia
L.p
1.

Nazwa
lampy wiszące pokojowe w
komplecie z żarówkami moc min. 60
W(w odniesieniu do żarówki
tradycyjnej)

Ilość
16 szt.

2

lampy sufitowe do łazienki, kuchni,
przedpokoju w komplecie z
żarówkami moc min. 60 W(w
odniesieniu do żarówki tradycyjnej):

9 szt.

3

lampa nad lustro do łazienki: 2punktowa łazienkowa lampa
ścienna w komplecie z żarówkami
moc min. 25 W(w odniesieniu do
żarówki tradycyjnej):

3 szt

4

lampki nocnych w komplecie z
żarówkami moc min. 40 W(w
odniesieniu do żarówki tradycyjnej):

16 szt.

•
•

•
•

Opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Główny materiał lampy: szkło, metalowe mocowanie
Kolor główny produktu: biały, szary
Średnica: 35 cm
Wysokość z zawieszeniem 70 cm
Podstawa z poliwęglanu w kolorze białym
Pierścień dociskający klosz do podstawy z poliwęglanu w
kolorze białym
Podwyższony stopień szczelności IP 44
wysokość min. 7 cm , średnica min. 23 cm
Podwyższony stopień szczelności IP 44
Kolor główny produktu: biały, szary
Szerokość : min. 20 cm
Wysokość: min. 7cm
Występ / głębokość :min. 8 cm
Stojąca
do czytania/typ lampki nocnej
w komplecie z żarówką
kolor klosza jasny
stelaż tworzywo lub metal
zasilanie sieciowe

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z
materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością,
dobrą jakością wykonania.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej montaż, wynosi 12miesiące.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.
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Zadanie 2: Dostawa mebli łazienkowych wraz z montażem.
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 2 jest dostawa 3 zestawów mebli łazienkowych wraz z montażem.
Elementy zamówienia w ramach 1 zestawu:
L.p
1.
2.
3.
•
•
•
•

Nazwa
szafka pod zlew
„słupek łazienkowy” zamykany
lustro nad umywalkę

Ilość
1 szt.
2 szt.
1 szt.

Opis
wymiary min. wys. 80x szer.40 x gł 30 cm
min. 4 półki.; wymiary min. wys. 120 x szer.30 x gł 30 cm
możliwy zestaw z szafką
wymiary min. wys 60 x szer 40 x gł 15 cm

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej montaż, wynosi 12-miesiące.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 3: Dostawa mebli kuchennych wraz z montażem.
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 3 jest dostawa mebli kuchennych wraz z montażem.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

Nazwa
Stoły kuchenne

Ilość
5 szt.

Opis
•
•
•
•

2

Krzesła

27 szt.

•
•
•
•
•

3

Meble kuchenne

2 zestawy

•

wymiarach stołu Szerokość: min. 80cm, długość:
min. 120cm, wysokość min. 74 cm,
blat kolor: drewno,
kształt: prostokątny.
Materiał: drewno i materiały drewnopodobne, metal
(stelaż)
Szerokość: min 42 cm, wysokość: min 86 cm,
głębokość: min 50 cm,
wysokość siedziska: min. 44 cm, głębokość
siedziska: min. 41 cm,
rodzaj nóg: drewniane, proste,
materiał: drewno i materiały drewnopodobne.
Krzesła pasujące kolorystyką oraz wykończeniem
do stołów w pkt. 1
szafka zlewozmywakowa wysokość min. 80 cm,
szerokość min 40 cm, głębokość min. 45 cm
(dopasowana do zlewozmywaka i baterii),
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•
•
•
•
•
4

Meble kuchenne

•
•
•
•

min. 4x szafka dolna zamykana z półkami
wysokość min. 80 cm, szerokość min 40 cm,
głębokość min. 45 cm,
4 x szafka wisząca zamykana z półkami szerokość
min. 80 cm wysokość min. 60 cm, głębokość min
45cm.
1x regał z półkami szerokość min. 80 cm wysokość
min. 80 cm, głębokość min 45cm.
Blat kuchenny wraz wyciętym otworem na
zlewozmywak (zlewozmywak jest dostarczony
przez Zamawiającego)
Bateria kuchenna: chrom, mieszalnik wody
ciepła/zimna, montowana na blacie kuchenny

1 zestaw

• szafka zlewozmywakowa wysokość min. 80 cm,
szerokość min 40 cm, głębokość min. 45 cm
(dopasowana do zlewozmywaka i baterii),
• min. 2x szafka dolna zamykana z półkami wysokość
min. 80 cm, szerokość min 40 cm, głębokość min.
45 cm,
• 2x szafka wisząca zamykana z półkami szerokość min.
80 cm wysokość min. 60 cm, głębokość min 45cm.
• Blat kuchenny wraz wyciętym otworem na
zlewozmywak prostokątny o wymiarach średnio
580x445 mm (zlewozmywak jest dostarczony przez
Zamawiającego) – wymiar otworu na zlewozmywak
do poszczególnych mieszkań zostanie podany na
etapie podpisania umowy z wybranym
wykonawcą/wykonawcami.
• Bateria kuchenna: chrom, mieszalnik wody
ciepła/zimna, montowana na blacie kuchenny
Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej montaż, wynosi 12-miesiące.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.
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Zadanie 4: Meble do pokoi wraz z montażem
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 4 jest dostawa mebli stanowiących wyposażenie pokoi uczestników
wraz z montażem.
Elementy zamówienia:
L.p.
Nazwa
Ilość
Opis
1.
Łóżka z materacem –
16 sztuk
• wymiary: min. 120x200cm,
jednoosobowe
• materiał: drewno,
• do łózka musi być dopasowany materac,
• materac z pianki wysokość min. 20cm.
2
Stoliki
16 sztuk
• Wysokość: min. 55 cm, szerokość: min. 120 cm,
głębokość: min. 60 cm,
• materiał: sklejka meblowa lub materiały
drewnopodobne.
3
Szafy na ubrania
16 szt
• min.: szerokość: 70 cm, głębokość: 50 cm,
wysokość: 170 cm
• możliwość wieszania ubrań
• min. 3 półki
• zamykana
• materiał: sklejka meblowa lub materiały
drewnopodobne, dopasowany do szafki nocnej
• kolor: jasny/ naturalne drewno/ biała
4

Szafki nocne

16 szt.

•
•
•
•

5.

6.

Biurko do pracy

Krzesło obrotowe dla osoby
dorosłej

3 szt.

3 szt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Kanapa

3 szt.

•
•
•

typ kontenerek
2 szuflady/lub zamykana z min. 2 półkami
Kolor: bała/lub kolor naturalnego drewna (jasna)
dopsowana do koloru łóżka
materiał: sklejka meblowa lub materiały
drewnopodobne, dopasowany do szafy
Wysokość: min. 74 cm, szerokość: min. 110 cm,
głębokość: min. 55 cm,
materiał: sklejka meblowa, min. 2 szuflady.
Możliwość ustawienia laptopa oraz drukarki
obrotowe
z oparciem
wysokość siedziska regulowana
siedzisko i oparcie wykończone miękką
pianka/materiałem
głębokość siedziska min. 43 cm
obciążenie min. 100 kg
3-osobowa kanapa rozkładana, materiał: materiał
tekstylny, płyta wiórowa, pianka,
wymiary: szerokość: min, 190 cm, wysokość: min.
90 cm, głębokość: min. 85 cm,
powierzchnia spania: szerokość: min. 120 cm,
długość: min. 190 cm.
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•
•
•
•

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej montaż, wynosi 12-miesiące.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 5: Bielizna pościelowa
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 5 jest dostawa bielizny pościelowej.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

Nazwa
Komplet pościeli

Ilość
19 kompletów

2

Komplet poszewek

19 kompletów

3

Komplet koc wraz z poduszką
typu „jasiek”

19 kompletów

•
•
•

Opis
Na jeden komplet składa się kołdra oraz poduszka.
• wymiary kołdry min. 120x200 cm
• wymiary poduszki min. 50x60 cm
• materiał i wypełnienie: poliestrowe
• możliwość prania w pralne
• kołdra typ „zimowa”
Na komplet składa się poszewka na kołdrę oraz poduszkę.
• wymiary kołdry min. 120x200 cm
• wymiary poduszki min. 50x60 cm
• materiał typowy dla produktu, min. 40% bawełny
• możliwość prania w pralne w min. 60°C
Na komplet składa się koc oraz „jasiek”
• wymiary koca: Szerokość: min. 100 cm, Długość:
min. 150 cm
• materiał koca poliester, typu „polar”
• możliwość prania w pralce
• kolor: dowolny
• poduszka typu „jasiek” w komplecie z zdejmowaną
poszewką

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
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Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 6: Dostawa oraz montaż sprzętu AGD.
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 6 jest dostawa sprzętu AGD.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

Nazwa
Lodówka z zamrażalką

Ilość
6 szt.

2.

Pralka

6 szt.

3.

Zmywarka

4 szt.

4.

Kuchenka wolnostojąca
gazowa z piekarnikiem
elektrycznym – 3 sztuki

3 szt.

5.

Czajnik elektryczny

6 szt.

6.

Kuchenka mikrofalowa

6 szt.

7

Odkurzacz

6 szt.

Opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasa energetyczna min. A++,
kolor biały lub srebrny, wymiary:
wysokość minimum 180cm, szerokość minimum 60
cm,
pojemność chłodziarki minimum 200 l
Klasa energetyczna min. A++,
ładowność min. 7 kg, sposób ładowania: od przodu,
minimalna prędkość wirowania 1000 obr/min,
wymiary: głębokość min. 60 cm, szerokość min.
50cm
Klasa energetyczna min. A++,
Wymiary (SxWxG) [cm] min. 59.8 x 85 x 59.8
Pojemność [kpl.] min. 12
Zużycie wody [l/cykl] max. 13
Funkcja zabezpieczenia przeciw zalaniu
Koszyk lub szuflada na sztućce
min. 4 palniki gazowe (w tym min.1 duży i 1 mały)
zapalnik gazu
piekarnik elektryczny z funkcją min. grzania
góra/dół i termoobiegu
możliwość ustawienia opcji i temperatury piekarnika
szerokość min. 50 cm
wykonanie z materiałów łatwoczyszczących
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
kolor biały/inox/łączony
Pojemność minimum 1,7 l,
moc minimum 2200 W
Pojemność minimum 20 l,
moc min. 800 W,
opcje: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie,
wykończenie wnętrza: emaliowane,
wymiary: szerokość min. 44cm, wysokość min.
25cm.
typ domowy
workowy/ wymienne jednorazowe
regulowana moc

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektu Wrocław, ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław
e-mail: firs@firs.org.pl.; www.firs.org.pl
tel. 71 7242298

Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta
Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

•
•
•
•
8

Żelazko
•
•
•
•
•

6 szt.

•

moc. min. 900W
zasilanie sieciowe
automatyczne zwijanie przewodu
komplet ssawek: ssawka przełącznikiem
dywan/podłoga , 2w1: ssawka szczelinowa, mała
ssawka
moc min. 2200 W, typ stopy – ceramiczna

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej sprzęty AGD wynosi 24-miesiące.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazany wyżej montaż wynosi 12 miesiecy.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 7: Dostawa przyborów i akcesoriów kuchennych.
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 7 jest dostawa przyborów i akcesoriów kuchennych.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

Nazwa
Suszarka/ociekacz
naczynia- stojąca

Ilość
na 6 szt.

2.

Garnki

6 zestawów

3.

Serwis obiadowy

6 zestawów

Opis
•
•
•
•

powlekana proszkowo metalowa rama
metalowa konstrukcja
ociekacz z rowkami umożliwiający ustawienie talerzy
Tacka na dole zabezpieczająca przed zamoczeniem
blatu
• ociekacz na sztućce
Na jeden zestaw składa się:
• garnek wysoki + pokrywka - min 5 litrów,
• garnek + pokrywka - min 4 litry,
• garnek + pokrywka - min 2,5 litra,
• garnek + pokrywka - min 1,5 litra,
• rondel + pokrywka - min 1,2 litra,
• patelnia min. 24cm,
• Materiał: stal nierdzewna
• Przeznaczone do zmywarki
Jeden zestaw składa się z 18 elementów:
• 6x płytki talerz śr. min. 22 cm,
• 6x głęboki talerz śr. min. 20 cm,
• 6x deserowy talerz śr. min. 17 cm,
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•

4.

Sztućce

6 zestawów

5.

Zestaw kubków, filiżanek

6 zestawów

6.

Przybory kuchenne

6 zestawów

•
•
•

kolor: biały/ dopuszcza się drobne elementy
ozdobne
• przeznaczone do mycia w zmywarce
Jeden zestaw składa się z 24 elementów:
• nóż: 6 szt., długość całkowita: 22,5 cm, szerokość
max: 2,0 cm
• widelec: 6 szt., długość całkowita: 20,5 cm,
szerokość max: 2,5 cm
• łyżka: 6 szt., długość całkowita: 20,5 cm, szerokość
max: 4,0 cm
• łyżeczka: 6 szt., długość całkowita: 13,5 cm,
szerokość max: 3,0 cm.
• stal nierdzewna
• przeznaczony do mycia w zmywarce
Jeden zestaw składa się z 30 elementów:
• Kubki min. 0,3 l - 10 szt.
• Szklanki min. 0,3 l- 10 szt.
• Filiżanki ze spodkami- 10 szt.
• kolor: przeźroczyste/ biały/ dopuszcza się drobne
elementy ozdobne
• przeznaczone do mycia w zmywarce
Jeden zestaw składa się z 18 elementów:
• tłuczek x 1
• łopatka x 1
• chochla x 1
• łyżka duża x 1
• łyżka cedzakowa x 1
• nabierka x 1
• kopystka x 1
• durszlak x 1
• sitko x 1
• deski do krojenia z tworzywa sztucznego: 1 x mała,
1 x duża, 1x średnia
• noże do krojenia: 1 x nóż „szefa kuchni”, 3 x noże do
obierania warzyw, 1 x nóż średni do krojenia
• ostrzałka do noży x 1
• Materiał: nylon/tworzywo sztuczne, stal nierdzewna
• Przeznaczony do mycia w zmywarce

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
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Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 8: Sprzęt elektroniczny
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 8 jest dostawa sprzętu elektronicznego.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

2.

Nazwa
Telewizor

Ilość
6 szt.

Laptop

6 szt.

Opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Urządzenie wielofunkcyjne z
kompletem tuszy

6 szt.

•
•
•
•
•

Przekątna ekranu: min.45Cali,
min. rozdzielczość ekranu: 3840x2160 pikseli,
technologia smart TV, HDR, LAN, Wi-Fi, USB multimedia, Bluetooth, HDMI, USB,
typ ekranu: płaski, PQI: min 1300,
typ telewizora: LED,
MENU w j. polskim, odtwarzanie filmów z USB.
min. procesor, który w teście PassMark (adres:
https://www.cpubenchmark.net) osiąga wydajność
minimum: 4.750,
pamięć RAM: min. 8GB,
dysk twardy min: SSD 240 GB,
klawiatura z polem numerycznym,
wbudowane głośniki, kamera internetowa, wifi
802.11 a/b/g/ac
laptop z graficznym systemem operacyjnym typu
microsoft windows lub pokrewne,
pakiet oprogramowania biurowego zawierający co
najmniej: edytor tekstów, program do edycji arkuszy
kalkulacyjnych, program do tworzenia prezentacji,
wyjście słuchawkowe, 3 porty USB (3.0 i 2.0 lub
wyższe, w dowolnej konfiguracji),
wyjście HDMI min. 1.3,
przekątna ekranu min. 15 cali, ekran matowy,
rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli,
do laptopa dołączona mysz komputerowa: optyczna,
bezprzewodowa.
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie;
Technologia druku: Atramentowa, kolor
Obsługiwany typ nośnika: min. Papier a4, papiery
fotograficzne, papier matowy,
Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Mac OS X 10.6.8 lub nowszy
Wyposażenie: kabel zasilający, oprogramowanie w
języku polski
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•
4.

Przedłużacz typu

•
•
•
•
•

30 szt.

•
•
•

Zestaw
wszystkich
kolorów
tuszy
pełnowartościowych (nie starterów) kompatybilny z
urządzeniem wielofunkcyjnym.
Długość kabla min. 1 m
Ilość gniazd sieciowych: 4
Konstrukcja: Obudowa z tworzywa sztucznego

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej sprzęty AGD wynosi 24-miesiące.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazany wyżej montaż wynosi 12 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 9: Dostawa wyposażenia łazienki wraz z montażem
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 9 jest dostawa elementów wyposażenia łazienki wraz z montażem.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

Nazwa
Kabina prysznicowa z
brodzikiem i baterią

Ilość
3 zestawy

Opis
Zakup i montaż prysznic (kabina + brodzik) wraz z
baterią prysznicową z regulacją wysokości użytkowania
(zestaw sanitariat z niezbędnymi akcesoria do podłączenia)
– 1 sztuka ( w tym uszczelnianie/ sylikonowanie)
Test prawidłowego działania i szczelności podłączeń oraz
wyposażenia.
Parametry:
• Prysznic: kabina prysznicowa z brodzikiem:
• Szkło: Hartowane, transparentne
• Promień: do R550mm, kabina półokrągła, dłuższy
bok [cm] min. 60, krótszy bok [cm] min. 60,
Wysokość min. 1800mm,
• sposób otwierania: drzwi przesuwne,
• Bateria prysznicowa: regulacja ciśnienia wody,
mieszalnik ciepła/zimna woda, słuchawka
prysznicowa, uchwyt do słuchawki prysznica z
możliwością regulacji wysokości

2.

Zestaw sanitariat w tym
akcesoria i deska do łazienki

3 zestawy

Zakup i zamontowanie Kompaktu WC (sedes+spłuczka)
wraz z deską (zestaw sanitariat w tym niezbędne akcesoria
do podłączenia) w ilości 3 sztuk
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Test prawidłowego działania i szczelności podłączeń oraz
wyposażenia
Parametry
• WC kompakt składa się: miska ustępowa –
• materiał: ceramika, (z odpływem pionowym, miska
lejowa),
• deska plastikowa (wolnoopadająca, dopasowana),
• spłuczka z kompletnym oprzyrządowaniem
3.

Umywalka łazienkowa

•
•
•
•

3 zestawy

Zakup i montaż umywalki do łazienki wraz z baterią do
umywalki ( w tym uszczelnianie/silikonowanie)
Test prawidłowego działania i szczelności podłączeń oraz
wyposażenia.
Parametry
• Umywalka do łazienki wraz baterią łazienkową :
• Kolor: biały, z zamontowania baterią,
• Materiał: ceramika.
• Bateria umywalkowa do łazienki Stojąca,
jednouchwytowa, kolor: chrom.

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazany wyżej montaż wynosi 12 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.

Zadanie 10: Akcesoria do mieszkania
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 10 jest dostawa akcesoriów do mieszkania.
Elementy zamówienia:
L.p
1.

Nazwa
Uchwyty/wieszaki

Ilość
6 zestawy

Opis
1 Zestaw zawiera:
• Wieszaki na ręczniki 3 sztuki– min. 8 punktów
umożliwiających zawieszenie ręczników (dopuszcza
się pojedyncze lub w formie listy z kilkoma
wieszakami)
• Uchwyt montowany pod prysznicem 3 sztuki–
uchwyt montowany do ściany w kabinie
prysznicowej – przeznaczony do łazienek, chrom
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2.

Deska do prasowania

6. szt.

3.

Zestaw przyborów
porządkowych

6 zestawów

4.

Suszarka do prania

6 szt.

•
•
•

•

3 Zestawy WC: jeden zestaw zawiera: wieszak na
papier toaletowy oraz szczotka do WC (typ w
zamykamy pojemniku) – białe/ chromowane

•

Deska do prasowania: długość min. 110cm,
szerokość min. 30cm, wysokość min. 90cm

W skład jednego zestawu wchodzą:
• miotła duża
• zmiotka z szufelką
• zestaw szmatek kuchennych – min 3 szt. różne
rozmiary (mała, średnia, duża)
• zestaw ścierek kuchennych – min. 3 sztuki
• wiadro z mopem ( w tym min. 1 komplet końcówki
myjącej)
•
•

Materiał wykonania: aluminium,
Powierzchnia wieszania: min. 18 mb.

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie
uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów
bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu,
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum –
podpisany przez oferenta wydruk/skan.
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