
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Szafa biurowa na 5 
poziomów segregatorów

Szafa biurowa zamknięta, wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości 18 – 20 mm. Obrzeża wykończone okleiną PCV na 5 
poziomów segregatorów.
Wymiar 183hx80x35-40 cm.
Kolor – buk.

1 szt.

2. Szafa biurowa na 3 
poziomy segregatorów

Szafa biurowa zamknięta, wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości 18 – 20 mm. Obrzeża wykończone okleiną PCV na 3 
poziomy segregatorów.
Wymiar 110-120hx80x35-40 cm.
Kolor – buk.

1 szt.

3. Stół rozkładany Stół rozkładany wykonany z drewna bukowego na drewnianych 
nogach -  fornirowany.
Wymiar wys. 70-78 cm, szer. 70 cm, długość stołu 130 cm, max. 
długość stołu po rozłożeniu 180 cm, gr blatu 2 – 3 cm.

1 szt.

3 Krzesło biurowe Krzesło biurowe na metalowym stelażu z wyściełanym siedziskiem i
oparciem.
Wymiary wysokość całkowita krzesła 820-840 mm,  szer. siedziska 
475 mm, głębokość siedziska 415-425 mm, wysokość siedziska 
470 mm, wysokość oparcia 350-355 mm.
Kolorystyka – siedziska w kolorze granatowym, stelaż czarny

15 szt.

4 Kontenerek  z 3 szufladami
na kółkach

Kontenerek z 3 szufladami na kółkach z zamkiem centralnym 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Obrzeża wykończone 
okleiną PCV, szuflady wykonane z płyty meblowej na metalowych 
prowadnicach na rolkach z metalowymi trwałymi uchwytami.
Wymiar szer. 54,5 cm, głębokość 43,2 cm, wys. 60,7 cm lub
szer. 40 cm, głębokość 45 cm, wys. 56 cm.
Kolor – buk.

1 szt.

– realizacja zamówienia od 14 sierpnia do 04 września 2017 roku,
– udzielenie minimum 2 – letniej gwarancji na przedmiot zamówienia,
– wykaz  siedzib  Rad  Mieszkańców  Osiedli,  do  których  należy  dostarczyć  wyposażenie

stanowi załącznik do opisu, ( siedziba Rady Osiedla może ulec zmianie nie mniej będzie
ona na terenie miasta Płocka.)

– wykonawca dokona wniesienia i montażu wyposażenia – koordynatorem z ramienia Biura
Obsługi Rady Miasta będzie Pani Anna Gronecka, która na bieżąco będzie ustalać terminy
dostaw do RMO,

– wykonawca odpowiada za wywóz śmieci opakowaniowych,
– wyposażenie musi posiadać wszelkie wymagane atesty, zezwolenia, certyfikaty zgodne z

obowiązującymi przepisami.
– atesty,  certyfikaty  i  zezwolenia   otrzymają  Przewodniczący  zarządów  Osiedli,  którzy

następnie przekażą je do Urzędu Miasta Płocka oraz przedstawiciela Biura Obsługi Rady
Miasta.

– informacja dotycząca wyposażenia biurowego:
- dostawca dostarczy towar fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń,
- dostawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt  w miejsce wskazane
przez zamawiającego,
- dostawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej 2 dni
przed przewidywanym terminem dostawy,

– parametry techniczne muszą odpowiadać parametrom podanym w opisie.

Uwaga:
– załączone wykazy sprzętu są obowiązujące dla dostawców i muszą być przestrzegane do

przygotowania oferty cenowej,
– parametry techniczne muszą odpowiadać parametrom podanym w opisie,
– wyposażenie musi posiadać wszelkie wymagane atesty, zezwolenia, certyfikaty zgodne z

obowiązującymi przepisami.



Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Wykaz siedzib Rad Mieszkańców Osiedli, do których należy dostarczyć wyposażenie:

RMO Winiary, Płock, ul. Medyczna 8 (Roka)

stół
szafa na 5 poziomów segregatorów zamykana na klucz
kontenerek na 3 szuflady z zamkiem centralnym
krzesła – 15 szt.

RMO Podolszyce Południe, ul. Czwartaków 6

szafa na 3 poziomy segregatorów zamykana na klucz


