
     

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa mebli do wyposażenia pracowni

szkolnych (biurka, krzesła)  w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020  pn.:  „Mistrzowie  zawodu  –  rozwój

potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- dostarczone meble muszą być nowe, nieużywane,

- powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE, posiadać wszelkie 

certyfikaty i mieć dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych,

- zaproponowane meble muszą być kompletne, tj. posiadać wszystkie elementy 

niezbędne do ich prawidłowego użytkowania , bez dodatkowych zakupów,

- posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę na okres 24 mies.

2. Usługa będzie realizowana w siedzibie Wykonawcy znajdującej się na terenie Miasta

Płocka.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p. Opis
Jednostka

miary
liczba

1

Krzesło  komputerowe dla  ucznia  -   na  metalowym  stelażu,
miękkie,  tapicerowane  siedzisko  i  oparcie.  Kolor  obicia
ciemny, granatowy lub czarny.
Nie może wywoływać wad postawy i obciążać kręgosłupa. 
Wysokość siedziska: 43 -46 cm

sztuka 15

2

Stolik  komputerowy  dla  ucznia  -  stolik  komputerowy  na
metalowej  konstrukcji,  jednoosobowy,  z  półką  na komputer,
wysokość:  71  -  76  cm,  szerokość  min.  100  cm,  głębokość
min.60 cm, blat  płyta laminowana 18 mm, PCV 22x1,  kolor
stelaża czarny. Kolor płyty buk. Konstrukcja stołu rura okrągła
35x1,5  mm (noga)  rura  prostokątna  40x25  mm (podstawa)
obudowa komputera (blacha perforowana).

sztuka 15

3
Krzesło komputerowe dla nauczyciela  -   Krzesło obrotowe,

sztuka 1
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Wymiary: szerokość: 63cm, wysokość podłokietników: 22cm,
wysokość siedziska regulowana: 42,5cm - 55,5cm, wysokość
oparcia regulowana:    52,5-59cm, wysokość całego krzesła:
95cm - 114,5 cm. Kolor obicia ciemny, granatowy lub czarny.
Odchylane  oparcie,  blokada  oparcia  w  wybranej  pozycji,
regulowana  wysokość  oparcia,  regulowana  wysokość
siedziska  za  pomocą  podnośnika  pneumatycznego,
amortyzacja siedziska.

4

Biurko  komputerowe  dla  nauczyciela  -Biurko  z  dwiema
szufladami
Konstrukcja stołu rura kwadratowa 25x25
Wymiar blatu: 1300x650 mm
Wysokość 760 mm, kolor – buk

sztuka 1
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