
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi stolarskiej tj.  dostawa i montaż szaf biurowych i biurek oraz dostawę i zakup krzeseł

do  wyposażenia  Punktu  Konsultacyjnego  w  związku  z  realizacją  projektu  „Kompleksowe  wsparcie

dysfunkcyjnych  rodzin  zamieszkałych  na  obszarze  rewitalizowanym  w  Nowym  Mieście  Lubawskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis szczegółowy zamówienia:

Meble powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą

być  fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad,  pełnowartościowe,  w pierwszym gatunku  i  nie  noszące  znamion

użytkowania.

Część  I:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych
oraz uprzedniego używania, objęty m.in. 24 miesięczną gwarancją.

Biurko – 2 szt.

  Wymiary: szerokość/długość 125 cm x głębokość 57 cm x wysokość 76 cm
  Materiał: płyta wiórowo-laminowana o grubości 20 mm
  Kolor: dąb sonoma
  Prawa część biurka składa się z otwartej półki i jednodrzwiowej szafki zamykanej na klucz
  Lewa część biurka składa się z szuflady oraz jednodrzwiowej szafki zamykanej na klucz
  Wysuwana półka na klawiaturę o szerokości min. 45 cm

Część II:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych
oraz uprzedniego używania, objęty m.in. 24 miesięczną gwarancją.

Szafy biurowe na akta – 2 szt.

 Wymiary: szerokość/długość 80 cm x głębokość 40 cm x wysokość 200 cm
 Materiał: płyta wiórowo-laminowana o grubości 20 mm
 Kolor: dąb sonoma
 Dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz.
 Wewnątrz 5 półek (5 przestrzeni na segregatory)
 Wysokość półek wewnętrznych 35-38 cm.



1. Meble biurowe muszą być wykonane z płyty laminowanej a obrzeża szaf i blatów oklejone listwą
PCV min. 0,8mm.

2. Wymiary mebli podane w zapytaniu ofertowym są podane w przybliżeniu, tolerancja +/- 2 cm.
3. Przed przystąpieniem do realizacji  zadania, Wykonawca musi dokonać własnych, szczegółowych

pomiarów.
4. Meble  będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez

Wykonawcę  dostarczone,  wniesione,  zamontowane  i  wypoziomowane  po  ustawieniu  
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

5. Na wykonywany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres
24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Część III

Krzesła konferencyjne tapicerowane – 6 szt.

Cechy i funkcje:
 Rama: 4 nogi metalowe, kolor: chrom

 Oparcie: tapicerowane, pianka

 Siedzisko: tapicerowane, pianka

 Tkanina: skład:100% poliester, Gramatura:310 g/m2, odporność na ścieranie, trudnozapalność,

 Kolor tkaniny dla całego kompletu: ciemnoszary, 

 Podłokietniki: zintegrowane z ramą, zamknięte, z drewnianymi nakładkami w dowolnym kolorze

 Łącznik w rzędy: nie,

 Stopki: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne,

 Sztaplowanie: do 4 sztuk.

Wymiary:
 Wysokość całkowita: 940 mm,

 Szerokość siedziska: 440 mm,

 Głębokość siedziska: 500 mm,

 Wysokość podłokietnika: 195 mm.
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