Opis Przedmiotu Zamówienia
„Dostawa wyposażenia obiektu na cele społeczne przy ul. Dworcowej w Chojnicach II”
Postanowienia ogólne:
1. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz montaż, instalację oraz w przypadku sprzętu
elektronicznego również uruchomienie i wstępne przeszkolenie przedstawiciela personelu w terminie ustalonym z Zamawiającym .
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i
funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i
posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem
protokołu odbioru.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie detale, listwy, kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne
do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
4. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).
5. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy)
6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje wszystkie podane wymiary. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za
dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem mebli i montażem sprzętu.
7. Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w niniejszym opisie lub rozwiązania o parametrach wyższych,
jednak obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności lub wyższej jakości proponowanych rozwiązań.
8. Zamawiający dopuszcza, aby montaż mebli i sprzętu odbył się w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich,
powstałych w wyniku tych czynności odpadów, nieczystości i naprawy uszkodzeń.
9. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od dnia podpisania
protokołu odbioru.
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać
każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego lub
wymieniać na nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wyodrębnione przez Zamawiającego części zamówienia.
12. Miejsce realizacji: budynek na potrzeby społeczne, ul. Dworcowa 12, Chojnice.
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CZĘŚC I – Meble na wymiar
L.p.
1.

Nazwa
Zestaw mebli kuchennych

Ilość
Opis
1
Korpusy i fronty - płyta wiórowa trzywarstwowa,
komplet obustronnie melaminowana lub obustronnie pokryta
laminatem, widoczne, wąskie krawędzie płyty
zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm w technologii
bezspoinowej; kolor frontów sherwood jasny, dokładna
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, grubość
18 mm.
Blaty - płyta wiórowa oklejana laminatem,
zlewozmywaki i baterie (w posiadaniu Zamawiającego)
należy zintegrować z blatem, grubość 38 mm, listwy
przyblatowe w kolorze blatu. Rogi zaoblone. Blat stołu
z materiału jak pozostałe blaty i nogami systemowymi
np. metalowymi - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Szafki górne wyposażone w środku w 2 półki. Szafki
dolne wyposażone w środku w 2 półki (za wyjątkiem
szafek pod zlewozmywakami i umywalką – bez półek),
wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100
mm oraz w cokół PCV w kolorze dopasowanym o
wysokości min 100 mm, styk cokołu z posadzką –
bezbarwna uszczelka np. silikonowa.
Szafki z zamkiem na klucz uniwersalny.
Prowadnice szuflad kuchennych zintegrowane z
bokami szuflad.
Zawiasy frontów meblowych – samodomykające się, z
cichym domykaniem, w rozstawie odpowiednim do
ciężaru frontu, puszkowe.
Uchwyty do szafek kuchennych – typu „U”, metalowe
pełne, kolor aluminium lub podobny, dopasowane do
pozostałych elementów, zatwierdzone przez
Zamawiającego.

Uwagi
Projekt mebli w załączniku.
Urządzenia AGD wymienione na
rysunku nie wchodzą w skład tej
części zamówienia.
Wszystkie powierzchnie muszą zostać
wykonane z materiałów gładkich,
łatwych do utrzymania w czystości i
ułatwiających dezynfekcję,
posiadających atesty higieniczne
dopuszczające do stosowania w
budynkach użyteczności publicznej z
funkcją placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży.
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CZĘŚĆ II – Sprzęt RTV
L.p.
1.

2.

Nazwa
Telewizor zamontowany na
uchwycie, z podwójną półką

Konsola do gier z kontrolerami i
grami

Ilość
Opis
Uwagi
1
Technologia: OLED,
komplet Przekątna ekranu: 55 cali.
Złącza: minimum 3 x HDMI, minimum 2x USB,
wyjście słuchawkowe, wejście antenowe.
Dźwięk: moc wbudowanych głośników minimum 40 W
(suma).
Menu w języku polskim.
Klasa energetyczna: nie gorsza niż A.
Montaż na uchwycie ściennym, regulowanym.
W zestawie podwójna półka na odtwarzacz i konsolę.
1
Konsola wyposażona w dwa kontrolery typu pad oraz
komplet dwie przykładowe gry przeznaczone dla młodzieży w
wersji fizycznej (na nośnikach) z polską wersją
językową. Typ gier: piłka nożna oraz gra platformowa.
Dysk około 1000 GB
Pamięć RAM co najmniej 8 GB
Napęd optyczny
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Część III – Sprzęt AGD
Nazwa
Czajnik elektryczny

Ilość
3

2.

Lodówka

1

3.

Wyciąg kuchenny

1

4.

Kuchnia (piekarnik elektryczny i
płyta indukcyjna)

1

5.

Kuchenka mikrofalowa

1

L.p.
1.

Opis
Pojemność: min. 1,7 l.
Obudowa: stal nierdzewna.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Wolnostojąca.
Klasa energetyczna nie gorsza niż A++.
Szerokość maksymalnie 75 cm.
Głębokość maksymalnie 70 cm.
Pojemność użytkowa chłodziarki minimum 300 l.
Odszraniane No Frost.
Kolor: stal/srebrny.
Szerokość ok. 60 cm.
Wydajność nie mniejsza niż 400 m3/h.
Kolor: stal/srebrny.
Klasa energetyczna nie gorsza niż C.
Wolnostojąca.
4 pola indukcyjne.
Szerokość ok. 60 cm.
Piekarnik elektryczny.
Klasa energetyczna nie gorsza niż A.
Bezpieczne (chłodne) drzwi piekarnika.
Kolor frontu: stal/srebrny + ewentualnie częściowo
czarny.
Z funkcją grill.
Pojemność ok. 20 litrów.
Wolnostojąca.
Kolor: stal/srebrny + ewentualnie częściowo czarny.

Uwagi

Montaż z podłączeniem do przewodu
kominowego.
Montaż z podłączeniem do instalacji.
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Część IV - Sprzęt komputerowy
Nazwa
Laptop

Ilość
6

2.

Urządzenie wielofunkcyjne

1

3.

Projektor multimedialny

1

L.p.
1.

Opis
Ekran min. 15,6 cala.
Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1920 x 1080
pikseli.
Pamięć min. 8 GB RAM.
Dysk min. 256 GB SSD.
Złącze HDMI.
Złącze LAN – RJ45.
Złącze USB – minimum 3 złącza, w tym 1 USB C.
Procesor uzyskujący nie mniej niż 5200 punktów w
zestawieniu na stronie www.cpubenchmark.net.
System operacyjny Windows 10 Professional w celu
zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami funkcjonującymi w środowisku
Zamawiającego.
Skan, druk i kopiowanie A3 kolor.
Technologia: laserowa.
Automatyczny druk dwustronny.
Praca w sieci.
Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż Full HD
(1920 x 1080).
Kontrast minimum 15000:1
Jasność: 4000 lumenów.
Łączność bezprzewodowa
Wejścia: nie mniej niż 2 HDMI, VGA, Composite,
USB.
W zestawie pokrowiec, pilot.

Uwagi
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Część V – Pomoce dydaktyczne
Nazwa
Ekran projekcyjny

Ilość
1

2.

Tablica magnetyczna

2

3.

Flipchart

2

L.p.
1.

Opis
Montowany na ścianie lub suficie w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym.
Format 4:3. Wymiar: szerokość 170-200 cm, wysokość
120-150 cm.
Rozwijanie ekranu elektrycznie z pilota lub z
przewodu.
Powierzchnia wyświetlania biała, matowa.
Tablica do pisania magnetyczna biała. Wymiar ok.
120X90 cm. Mocowana do ściany.
Rodzaj tablicy: magnetyczna. Wymiar tablicy: około 70
x 100 cm.
Do bloków A1 i EURO.
Podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania).

Uwagi

Opis
Moc silnika nie mniejsza niż 1200 W.
Zasilanie z sieci elektrycznej 230V.
Pojemność kosza nie mniej niż 25 l.
Masa nie więcej niż 8 kg.
Co najmniej 3 stopnie wysokości koszenia.

Uwagi

Część VI – Urządzenia ogrodnicze
L.p.
1.

Nazwa
Kosiarka elektryczna

Ilość
1
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