
Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń IV piętra budynku Bursy Płockiej 
przy ul. 3 Maja 35 w Płocku

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż :

• tapczan jednoosobowy – szt. 36
• regał na książki rogowy – szt. 18
• komoda szufladowa – szt. 18
• biurko szkolne – szt. 36
• lodówka – szt. 19 
• kuchnia elektryczna z piekarnikiem – szt. 1
• pościel: kołdra + poduszka – kpl. 37
• rolety okienne – kpl. 21
• koce na tapczan jednoosobowy – szt. 37
• lampki nocne – szt. 37
• krzesła – szt. 36
• odbojnice na ścianę – szt. 36
• komplet łazienkowy:

- uchwyt wc z klapą – szt.19
- szczotka wc z uchwytem – szt. 19
- mydelniczka ażurowa – szt. 37
- półka – szt. 19
- półka narożna – szt. 19
- wieszak 4-hakowy – szt. 19
- kubek podwójny z uchwytem – szt. 19
- wieszak kąpielowy podwójny -  szt.19
- kosz na śmieci 3l – szt.19
- lustro z otworami – szt. 19

Szczegółowy opis wg specyfikacji przedmiotu zamówienia określonej w załączonej tabeli.  

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
- wykonanie zgodnie z odpowiednią polską normą, posiadać certyfikaty i atesty, potwierdzające 
spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz gwarantujące dobrą jakość towaru
- fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń
4. Termin dostawy wyposażenia: 24.10.2016r. - 28.10.2016r.
5. Przedmiot zamówienia dostawca dostarczy do budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w 
Płocku.
6. Dostawca zgłasza zamawiającemu na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej pięć dni 
roboczych przed przewidywanym terminem dostawy.
7. Dostawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń IV piętra 
budynku Bursy Płockiej wskazanych przez użytkownika, przedmiotów objętych zamówieniem na 
własny koszt i własnym transportem.
8. Dostawca zobowiązany jest do montażu przedmiotów objętych zamówieniem, a w 
szczególności rolet okiennych i kompletów łazienkowych  na własny koszt, zgodnie z wytycznymi 
użytkownika.
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9. Dostawca zobowiązany jest do wywozu opakowań (kartony, folie, pianki, itp.) pozostałych po 
rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt.
10. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń w wyniku transportu, montażu na własny 
koszt.
11. Odbiór dostawy i montażu nastąpi u zamawiającego po wykonaniu dostawy i montażu i 
sporządzeniu protokołu odbioru.
12. Dostawca udziela zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji  na przedmiot zamówienia, 
chyba, że gwarancja producencka jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez 
producenta. Okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna 
się z dniem podpisania protokołu odbioru.
13. Dostawca przedstawi w ofercie cenę ryczałtową za całość dostarczonego towaru wraz z 
montażem. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- dostawę, wniesienie i ustawienie we wskazane miejsce przez Użytkownika mebli, lodówek, 
kuchni i pościeli
- dostawę oraz montaż rolet okiennych i kompletów łazienkowych w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika
14. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej obiektu i zapoznać się z 
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w 
wycenie oraz terminie wykonania robót.
1  5  . Dostawca dokona stosownych pomiarów we własnym zakresie przed dokonaniem   
dostawy wyposażenia.
16. Dostawca dokona uzgodnień z Użytkownikiem w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów 
oraz kolorystyki przed dokonaniem dostawy wyposażenia.
 
Nazwy markowe towarów i  producentów należy traktować jako wzorcowe,  można zastosować

produkty równoważne pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów

podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Po stronie Wykonawcy jest wystąpienie do Inwestora z

wnioskiem , udowodnienie równoważności zastosowanych materiałów  i uzyskanie zgody.
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II. Specyfikacja wyposażenia do pomieszczeń IV piętra budynku Bursy Płockiej przy 
ul. 3 Maja 35 w Płocku

L.p. Przedmiot 
zamówienia/  
wyszczególnienie

Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary

Ilość objęta 
zamówieniem

1. Tapczan
jednoosobowy

Tapczan jednoosobowy:
• wymiary: 80 x 195 cm
• pow. spania: 80 x 190 cm
• tapicerka – materiał o podwyższonej 
wytrzymałości – tapicerowany – kolor do 
uzgodnienia z użytkownikiem
• kolor: olcha
• pojemnik na pościel
• leżysko tapicerowane

• konstrukcja: płyta laminowana H18mm,
obrzeża pcv

Szt. 36

2. Regał na książki
rogowy

Regał na książki rogowy:
• wymiar: wysokość 195 cm
szerokość 70 cm
długość 90 cm
• płyta laminowana H18mm
• obrzeża pcv
• ściana tylna HDF 3mm
• kolor olcha
• 5 przestrzeni

Szt. 18

3. Komoda szufladowa Komoda szufladowa:
• wymiar: wysokość 100 cm
szerokość 43 cm
długość 70 cm
• płyta laminowana H18mm
• obrzeża pcv
• ściana tylna HDF 3mm
• 5-cio szufladowa, w tym jedna podwójna
• kolor olcha

Szt. 18

4. Biurko szkolne Biurko szkolne:
• wymiar: wysokość 76 cm
szerokość 55 – 60 cm
długość 75 cm
• płyta laminowana H18mm
• szuflada+półka
• kolor olcha

Szt. 36

5. Lodówka Chłodziarko-zamrażarka (montowana pod blatem 
kuchennym):
szerokość: 45-50 cm
wysokość: 80-82 cm
klasa energetyczna : A+
zasilanie: 230V

Szt. 19

6. Kuchnia elektryczna z
piekarnikiem

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym:
• zasilanie 230V
• szerokość: 50 cm
• wysokość: 85 cm
• głębokość: 60 cm
• klasa energetyczna – A
• płyta grzewcza – elektryczna
• piekarnik – elektryczny

Szt. 1

7. Pościel - Komplet pościeli: Kpl. 37
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kołdra+poduszka
komplet

1. Kołdra
• wymiar: 140x200 cm
• wypełnienie: poliestrowe włókno 
syntetyczne
• poszycie: bawełna 100%
• waga wypełnienia: 1300-1400g
• kolor biały
2. Poduszka
• wymiar: 70x80 cm
• wypełnienie: poliestrowe włókno 
syntetyczne
• poszycie: bawełna 100%
• waga wypełnienia: 900-950g
• kolor biały

8. Rolety okienne -
komplet

Rolety okienne:
• wymiar całego okna: ok. 145x148cm z 
podziałem na dwie części
• rolety wewnętrzne materiałowe w 
prowadnicach:
wymiar: ok. szer. 800/wys. 1200 mm
wymiar: ok. szer. 400/wys. 1200 mm
• roletki w kasetach ALU z prowadnicami
• montaż na skrzydło
• I grupa materiałowa tj. tkanina gładka, 
obustronnie w tym samym kolorze
• skład: 100% poliester
• kolor: standardowy – do uzgodnienia z 
użytkownikiem

Kpl. 21

9. Koce na tapczan
jednoosobowy

Koc z mikrofibry 160 cm x 210 cm 
waga: min. 1,2 kg

Szt. 37

10. Lampki nocne Lampka biurowa z klipsem np.: SUZI KANLUX
max. 60 W E27
Wym. 11,7 x 13,7 x 19 cm
- żarówka: 60 W E27  lub energooszczędna
- elastyczna regulacja klosza
- materiał: tworzywo sztuczne, lakierowana blacha 
stalowa

Szt. 37

11. Krzesła Krzesło ISO
• tapicerka – materiał o podwyższonej 

wytrzymałości – tapicerowane siedzisko i 
oparcie, kolor do uzgodnienia

• czarny stelaż, metalowy

Szt. 36

12. „Odbojnice” na ścianę Materiał:
 - płyta laminowana H18mm olcha o wym. 195 cm 
x 55 cm.

Szt. 36

Komplet łazienkowy:

13. Uchwyt WC z klapą Uchwyt WC z klapką np. z kolekcji BISK FORYOU 
lub równoważny.
Mocowany do ściany za pomocą śrub. Wykonany 
ze znalu pokrytego chromem.

Szt. 19

14. Szczotka WC z
uchwytem

Szczotka WC z uchwytem np. z kolekcji BISK 
FORYOU lub równoważny.
Mocowana do ściany za pomocą śrub. Wykonana 
ze znalu pokrytego chromem oraz mrożonego 
szkła.

Szt. 19

15. Mydelniczka ażurowa
chromowana

Mydelniczka ażurowa np. z kolekcji BISK 
CHROMA lub równoważna.
Mocowana do ściany za pomocą śrub lub kleju 
BISK FEST. Wykonana ze znalu, pokrytego 
chromem.

Szt. 37
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16. Półka Półka np. z kolekcji BISK FORYOU lub 
równoważny.
Mocowana do ściany za pomocą śrub. Wykonana 
ze znalu pokrytego chromem oraz mrożonego 
szkła.

Szt. 19

17. Półka narożna Półka narożna np. z kolekcji BISK CHROMA lub 
równoważna.
Mocowana do ściany za pomocą śrub lub kleju 
BISK FEST. Wykonana ze znalu pokrytego 
chromem oraz mrożonego szkła.

Szt. 19

18. Wieszak 4-hakowy Wieszak 4-hakowy np. z kolekcji BISK FORYOU 
lub równoważny.
Mocowany do ściany za pomocą śrub. Wykonany 
ze znalu pokrytego chromem.

Szt. 19

19. Kubek podwójny z
uchwytem

Kubek podwójny z uchwytem np. z kolekcji BISK 
FORYOU lub równoważny.
Mocowany do ściany za pomocą śrub. Wykonany 
ze znalu pokrytego chromem oraz mrożonego 
szkła.

Szt. 19

20. Wieszak kąpielowy
podwójny 61 cm

Wieszak kąpielowy podwójny 610 mm np. 
z kolekcji BISK FORYOU lub równoważny.
Mocowany do ściany za pomocą śrub. Wykonany 
ze znalu pokrytego chromem.

Szt. 19

21. Kosz na śmieci 3l Kosz na pedał pojemność: 3 l np. z kolekcji BISK 
MASTERLINE 00057 lub równoważny

kolor: chrom

Wewnątrz znajduje się dodatkowy pojemnik 
z rączką, stal nierdzewna

waga: 0,716kg
szerokość: 165mm
głębokość: 225mm
wysokość: 265mm

Szt. 19

22. Lustro z otworami Lustro z otworami 50x70 cm np. Andex L3/OTW 
lub równoważny

Szt. 19

Przykładowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach załączonych do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.

Kontakt w zakresie przedmiotu zamówienia:
Radosław Piekarz – inspektor Referatu Remontów – tel. 367-16-67 (pok. 229-B) w godzinach 
pracy Urzędu.
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