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Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

do Zapytania Ofertowego 5/2020/DDS „Doposażenie mieszkań treningowych cz. 2” 

Zadanie 1: Dostawa i montaż lamp 

L.p Nazwa Ilość Opis 
1. lampy wiszące pokojowe w 

komplecie z żarówkami moc 
min. 60 W(w odniesieniu do 
żarówki tradycyjnej) 

20 szt. • Główny materiał lampy: tworzywo,  
• Kolor główny produktu: biały, szary, jasny 
• Średnica: min. 20 cm 
• w komplecie żarówka 

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

4 szt. • Podstawa z poliwęglanu  
• Pierścień dociskający klosz do podstawy z 

poliwęglanu  
• średnica min. 20 cm 
• w komplecie żarówka 

3 lampy typu plafon do łazienki, w 
komplecie z żarówkami moc 
min. 60 W(w odniesieniu do 
żarówki tradycyjnej): 

3 szt. • Podwyższony stopień szczelności IP 44 
• Kolor główny produktu: biały, szary,jasny 
• Szerokość : min. 20 cm 
• w komplecie żarówka 

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

1 szt • Podwyższony stopień szczelności IP 44 
• Kolor główny produktu: biały, szary, jasny 

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

18 szt. • Stojąca 
• do czytania/typ lampki nocnej 
• w komplecie z żarówką 
• kolor klosza jasny 
• 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 
12-miesiące. 

• Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-25% 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. 



 

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 

  
 

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 

 

Zadanie 2: Dostawa mebli kuchennych  

wraz ze złożeniem i podłączeniem do mediów 

L.p Nazwa Ilość Opis 
1 Krzesła  15 szt. • Szerokość: min 42 cm, wysokość: min 86 cm, 

głębokość: min 50 cm,  
• głębokość siedziska: min. 41 cm,  
• materiał: drewno i materiały drewnopodobne, 

nogi metal, tworzyw, materiał 
drewnopodobny 

• Krzesła pasujące kolorystyką oraz 
wykończeniem do stołów w kolorze 
naturalnego drewna 

2 Meble kuchenne  2 zestawy • szafka zlewozmywakowa wysokość min. 80 
cm, szerokość min 40 cm, głębokość min. 45 
cm  

• 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. 

• min. 2x 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.  30 cm wysokość, głębokość 
min 30 cm. 

• 1x szafka z szufladami z szerokość min.  30 cm 
wysokość min. 80 cm, głębokość min 45cm. 

• Bateria kuchenna: mieszalnik wody 
ciepła/zimna, montowana na blacie kuchenny 

3 Meble kuchenne  1 zestawy • szafka zlewozmywakowa wysokość min. 80 
cm, szerokość min 40 cm, głębokość min. 45 
cm  

• Zlewozmywak kuchenny wraz z baterią , 
mieszalnik wody ciepła/zimna, montowana na 
blacie kuchenny lub w zlewozmywaku w 
komplecie 

• min. 2x szafka dolna zamykana z półkami 
wysokość min. 80 cm, szerokość min 40 cm, 
głębokość min. 45 cm,  
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• 4 x szafka wisząca zamykana z półkami 
szerokość min.  30 cm wysokość, głębokość 
min 30 cm. 

• 1x szafka z szufladami z szerokość min.  30 cm 
wysokość min. 80 cm, głębokość min 45cm. 
 

• 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 +/-25% 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: Meble do pokoi  

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania 3 jest dostawa gotowych do użytku mebli stanowiących 
wyposażenie pokoi uczestników (możliwe jest złożenie mebli na miejscu w danym mieszkaniu) 

L.p. Nazwa Ilość Opis 
1. Łóżka z materacem – duże  16 sztuk • wymiary: min. 120x200cm,   

• materiał: sklejka meblowa lub materiały 
drewnopodobne 

• do łózka musi być dopasowany materac,  
• materac z pianki wysokość min. 20cm.   

2. Łóżka z materacem – 
jednoosobowe  

2 sztuk • wymiary: min. 90x200cm,   
• materiał: sklejka meblowa lub materiały 

drewnopodobne 
• do łózka musi być dopasowany materac,  
• materac z pianki wysokość min. 20cm.   

3 Stół 11 sztuk • Wysokość: min. 55 cm, szerokość: min. 120 
cm, głębokość: min. 60 cm, 

• materiał: sklejka meblowa lub materiały 
drewnopodobne, konstrukcja metalowa lub 
sklejka meblowa, drewno 

4 Szafy na ubrania  
 

18 szt • min.: szerokość: 70 cm, głębokość:  50 cm, 
wysokość:  170 cm 

• możliwość wieszania ubrań 
• min. 3 półki 
• zamykana 
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• materiał: sklejka meblowa lub materiały 
drewnopodobne, dopasowany do szafki 
nocnej 

• kolor: jasny/ naturalne drewno 
5 Szafki nocne 18 szt. • typ kontenerek 

• 2 szuflady/lub z min. 2 półkami 
• Kolor: bała/lub kolor naturalnego drewna 

(jasna) dopasowana do koloru łóżka 
• materiał: sklejka meblowa lub materiały 

drewnopodobne, dopasowany do szafy 
6 Biurko do pracy 3 szt. • Wysokość: min. 74 cm, szerokość: min. 110 

cm, głębokość: min. 55 cm, 
• materiał: sklejka meblowa, min. 2 szuflady. 
• Możliwość ustawienia laptopa oraz drukarki 

7. Krzesło obrotowe dla 
osoby dorosłej 

3 szt. • obrotowe 
• z oparciem 
• wysokość siedziska regulowana 
• siedzisko i oparcie wykończone miękką 

pianka/materiałem 
• głębokość siedziska min. 43 cm 
• obciążenie min. 100 kg 

8. Kanapa 
 

3 szt. • 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: kanapa rozkładana 
 

• 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 +/-25% na każdy wymiar. 
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej skręcenie mebli 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 4: Bielizna pościelowa 

L.p Nazwa Ilość Opis 
1. Komplet pościeli 20 kompletów Na jeden komplet składa się kołdra oraz poduszka. 
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• wymiary kołdry min. 120x200 cm 
• wymiary poduszki min. 50x60 cm 
• materiał i wypełnienie: poliestrowe 
• możliwość prania w pralne 
• kołdra typ „zimowa” 

2 Komplet poszewek 20 kompletów Na komplet składa się poszewka na kołdrę oraz 
poduszkę. 

• wymiary kołdry min. 120x200 cm 
• wymiary poduszki min. 50x60 cm 
• materiał typowy dla produktu 
• możliwość prania w pralne w min. 60°C 

3 Prześcieradła 35 sztuk • Prześcieradło z „gumką” pasujące na łóżka o 
wymiarach 120cmx200 cm 

• materiał typowy dla produktu 
• możliwość prania w pralne w min. 60°C 

4 Komplet koc wraz z 
poduszką typu „jasiek” 

20 kompletów Na komplet składa się koc oraz „jasiek” 
• wymiary koca: Szerokość: min.  90 cm, 

Długość: min. 120 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 +/-25% 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. 
 

Zadanie 5: Dostawa oraz montaż sprzętu AGD  

wraz podłączeniem do mediów 

L.p Nazwa Ilość Opis 
3. Zmywarka 2 szt. • Klasa energetyczna min. A++,  

• Wymiary (SxWxG) [cm] min. 59.8 x 85 x 59.8  
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• Pojemność [kpl.] min. 12 
• Funkcja zabezpieczenia przeciw zalaniu 
• Koszyk lub szuflada na sztućce 

Wymagane jest podłączenie do mediów. 
4. Kuchenka wolnostojąca 

gazowa z piekarnikiem 
elektrycznym 

2 szt. • 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 
• wykonanie z materiałów łatwoczyszczących 
• zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu 
• przewód podłączeniowy z wymaganymi 

atestami min. 2 m 
Wymagane jest by podłączenie do instalacji gazowej 
wykonała osoba z uprawnieniami. 

 
• 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 +/-25% na każdy wymiar. 
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej sprzęty AGD wynosi 24-

miesiące. 
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej podłączenie 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 6: Dostawa wyposażenia łazienki  
wraz ze złożeniem i podłączeniem do mediów 

 
L.p Nazwa Ilość Opis 
1. Kabina prysznicowa z 

brodzikiem i baterią 
2 zestawy Zakup i podłączenie prysznica (kabina + brodzik) wraz z 

baterią prysznicową i syfonem z regulacją wysokości 
użytkowania (zestaw sanitariat z niezbędnymi akcesoria 
do podłączenia) – 1 sztuka ( w tym uszczelnianie/ 
sylikonowanie) 
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Test prawidłowego działania i szczelności podłączeń 
oraz wyposażenia. 
Parametry: 

• Prysznic: kabina prysznicowa z brodzikiem:  
• Tworzywo sztuczne: Hartowane, transparentne  
• Promień: do R550mm, kabina półokrągła,  
• sposób otwierania: drzwi przesuwne,  
• Bateria prysznicowa: regulacja ciśnienia wody, 

mieszalnik ciepła/zimna woda, słuchawka 
prysznicowa, uchwyt do słuchawki prysznica z 
możliwością regulacji wysokości 

 
2 Bateria prysznicowa  1 zestaw • Bateria prysznicowa wraz z niezbędnymi 

akcesoriami do montażu: regulacja ciśnienia 
wody, mieszalnik ciepła/zimna woda, słuchawka 
prysznicowa, uchwyt do słuchawki prysznica z 
możliwością regulacji wysokości 

3 Zestaw sanitariat w tym 
akcesoria i deska do 
łazienki 

2 zestawy+ 1x 
dodatkowa 
deska 
sedesowa 

Zakup i podłączenie Kompaktu WC (sedes+spłuczka) 
wraz z deską (zestaw sanitariat w tym niezbędne 
akcesoria do podłączenia) w ilości 3 sztuk 
Test prawidłowego działania i szczelności podłączeń 
oraz wyposażenia 
Parametry 

• WC kompakt składa się: miska ustępowa –  
• materiał: ceramika, (z odpływem pionowym, 

miska lejowa),  
• spłuczka z kompletnym oprzyrządowaniem 
• deska plastikowa (wolnoopadająca, 

dopasowana)x  3 szt – jedna z desek 
sedesowych zostanie zamontowana na 
istniejącym sedesie  

4 Umywalka łazienkowa z 
szafką 

3 zestawy Zakup  i podłączenie umywalki do łazienki wraz z baterią 
do umywalki i kompletnym syfonem ( w tym 
uszczelnianie/silikonowanie) w komplecie z szafką. 
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. 

• Szafka pod umywalkę dopasowana 
kolorystycznie do pozostałych mebli 

5 Meble łazienkowe 3 komplety Zestaw zawiera: 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

  
 

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 

 

• 2 szt x „słupek łazienkowy” zamykany – min. 4 
półki i/lub 2 szuflady 

• lustro nad umywalkę- możliwy zestaw z szafką i 
oświetleniem 

 
• 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 +/-25% na każdy wymiar. 
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazany podłączenie do mediów 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 7: Dostawa przyborów i akcesoriów. 

L.p Nazwa Ilość Opis 
1. Pojemnik na śmieci 6 szt. • Pojemność Min.50 l 

• Typu wiadro 
2. Antena pokojowa do 

telewizora 
6 szt. • anten pokojowych do odbioru naziemnej 

telewizji cyfrowej 
• antena posiadająca wzmocnienie sygnału 

naziemnego 
• w zestawie przewód antenowy umożliwiający 

podłączenie do telewizora 
3. Organizer na sztućce do 

szuflad 
3 sztuki • plastikowy 

• min. 3 przegrody 
• wymiary min. 30 x 25 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 +/-25% 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. 


