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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb
realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 –  2020.  Oś  Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  –  Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i
Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni szkolnych w meble dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wyposażenie
pracowni szkolnych skierowane jest  dla dzieci  uczęszczających do szkół  podstawowych. Zaproponowane przez Wykonawcę wyposażenie powinno być nowe, nieużywane.
Wyposażenie powinno spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, mieć dopuszczenie / certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych. 

CZĘŚĆ XV Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w meble dla SOSW nr 1

Lp. Pozycja z 
budżetu 
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1 3.9 Stolik szkolny jednoosobowy do wyposażenia pracowni. Stolik na nóżkach metalowych zaokrąglonych. Wymiary blatu 
70x50 cm, grubość co najmniej  18mm z zaokrąglonymi krawędziami i obrzeżem z PCV co najmniej 2 mm. Blat wykonany
ze sklejki kolor buk. Wysokość regulowana do wzrostu od 133 cm do 188 cm) - niebieskie nóżki. Nóżki stolika 
zabezpieczone przed rysowaniem podłogi. Meble powinny mieć dopuszczenie / certyfikat dopuszczający do użytku w 
placówkach oświatowych.

Szt 10 SOSW

2 3.9 Krzesło szkole z regulowaną wysokością do wzrostu od 133 cm do 188 cm - niebieskie nóżki. Siedzisko i oparcie 
wykonane ze sklejki bukowej o grubości co najmniej 18 mm. Szerokość siedziska od 38-39 cm. Podstawa krzesła / nóżki 
w kształcie litery H. Nóżki krzesła zabezpieczone przed porysowaniem podłogi. Meble powinny mieć dopuszczenie / 

szt 10 SOSW
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certyfikat do użytku w placówkach oświatowych.


