Załącznik Nr 1
do Zapytania Ofertowego
PCPR.271.A.2.2019
z dnia 12 lutego 2019 roku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na realizację zadania pn.

Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń Centrum Wspierania Rodzin 2
w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”
1. Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona do pomieszczeń Centrum Wspierania
Rodzin zlokalizowanego w budynku Domu Dziecka położonego w Rypinie przy
ul. Mławskiej 54.
2. Dostarczone meble i wyposażenie, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane, niebędące
ekspozycją wystawową), wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, gotowe do użytku.
3. Zamawiający dopuszcza rozbieżność od rozmiarów mebli i wyposażenia (wysokość,
szerokość, głębokość, długość, średnica) określonych w tabeli o +/- 10%.
4. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów wykorzystujących rozwiązania równoważne
spełniających wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.
6. Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym
określonym przez Zamawiającego.
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Lp.

Nazwa artykułu

Szczegółowy opis przedmiotu

J.m.

Ilość

1

2

3

4

5

szt.

4

szt.

1

szt.

1

szt.

3

szt.

2

Fotel
Przykładowe zdjęcie:

1.

Wykonany z eko skóry.
Kolor obicia: ciemny brąz
Wymiary fotel: 77/71/64 cm
(wysokość, szerokość, głębokość)
Wymiary siedziska: 45/45/50
(wysokość, szerokość, głębokość)

Stolik
Przykładowe zdjęcie:

2.

Wykonany z płyty MDF lakierowany,
kolor - biały, 3 nogi drewno lite bukowe
Wymiary: 50/50 cm
(średnica, wysokość)

Komoda
Przykładowe zdjęcie:

3.

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej
dwustronnie, grubość min. 18mm,
kolor frontów: biały, tył: płyta pilśniowa biała.
Wymiary: 82/116/40 cm
(wysokość, szerokość, głębokość).

Zegar ścienny
Przykładowe zdjęcie:

4.

Tablica korkowa
Przykładowe zdjęcie:

5.

Biała szklana tarcza, oprawa z tworzywa
sztucznego w kolorze szarym/czarnym,
oznaczenia i wskazówki czarne.
Zasilanie: 1 bateria AA
Wymiary: 25/25 cm (średnica)

Tablica wykonane z drewna sosnowego.
Szerokość ramek 30 mm. Ramka ma kształt
ceownika, w który wklejone jest wypełnienie
z porowatej płyty pilśniowej o grubości 8 mm,
oklejone 2 mm korkiem technicznym.
Wymiary:
100/200 cm – szt. 1
90/60 cm – szt. 1
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Kosz na śmieci
Przykładowe zdjęcie:

6.

Stół
Przykładowe zdjęcie:
7.

Krzesło
Przykładowe zdjęcie:
8.

Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w
podnoszoną do góry klapą i pedał nożny.
Wymiary: 36/39/32 cm
(długość, wysokość szerokość)
Pojemność – 20l.

szt.

3

szt.

1

szt.

10

Biała tablica o powierzchni melaminowej
(niemagnetycznej). Posiada aluminiową ramę.
Po tablicy można pisać tylko markerami
suchościeralnymi. Mocowanie do ściany za
pomocą uchwytów - w zestawie.
Wymiary tablicy: 200 x 100 cm

szt.

1

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej
dwustronnie, grubość min. 18 mm.
Kolor frontów: dąb sonoma.
Tył: płyta pilśniowa biała.
Wymiary: 204/43/41 cm
(wysokość, szerokość, głębokość).

szt.

1

Blat wykonany z płyty laminowanej kolor: dąb
18 mm, krawędzie cięte zabezpieczone
trwałym obrzeżem abs w kolorze płyty. Nogi
metalowe w dwóch kolorach – alu lub czarnym
malowane proszkowo. Możliwość składania
stołu po złożeniu.
Wymiary stół: 160/80/75 cm
(długość/szerokość/wysokość).
Stelaż: 135/50 (długość/szerokość)
Wykonane z polipropylenu, siedzisko Eko
skóra, 4 nogi – drewno lite bukowe.
Kolor – czarny.
Wymiary krzesła 81/48/45 cm
(wysokość. Szerokość, głębokość)
Wymiary siedziska 45/48cm
(głębokość, szerokość )

Tablica sucho ścieralna
Przykładowe zdjęcie:
9.

Regał
Przykładowe zdjęcie:

10.
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Komoda
Przykładowe zdjęcie:
11.

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej
dwustronnie, grubość min.18mm.
Kolor frontów: dąb sonoma.
Tył :płyta pilśniowa biała.
Wymiary: 94/138/41 cm
(wysokość, szerokość, głębokość).
Trzy szuflady, trzy szafki otwierane.

szt.

1

Wykonany ze stali nierdzewnej, chromowany –
połysk, podstawa okrągła.
Wymiary: 30/30/182 cm,
wymiary rurki 38/13 mm.

szt.

2

. Wykonany ze stali chromowanej o wysokim
połysku, rozkładany uchwyt do zawieszenia
rolki papieru.
Wymiar: 53/15 cm
(wysokość/ średnica podstawy)

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Wieszak na ubrania
Przykładowe zdjęcie:
12.

Stojak na papier toaletowy
Przykładowe zdjęcie:
13.

Uchwyt na ręczniki papierowe

Przykładowe zdjęcie:
14.

Wykonany są ze stali nierdzewnej, mocowany
na przyssawki.
Wymiary: 27/10 cm
(długość, szerokość)

Wycieraczka do butów
Przykładowe zdjęcie:
15.

Wykonana runo-polipropylen.
Spód: Miękkie PCV,
Posiada właściwości antypoślizgowe
i antystatyczne.
Wymiary: 60/90cm
(szerokość, długość)
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