Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
pn. dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie
z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki Medycznej w
Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych
na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych.
1. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym, w tym konsultowania wybranej
kolorystyki i wzorów.
2. Wycenę należy wykonać na podstawie poniższych informacji.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego przy
ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu oraz zamontuje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
Szafa biurowa wysoka, zamykana

Szafa wysoka, zamykana – 2 sztuki
Rysunek poglądowy:

1.

Parametry techniczne:
- podwójne drzwi skrzydłowe,
- 6 półek (jak na rysunku poglądowym)
- zamykana na zamek jednopunktowy,
Wymiary
Szerokość: ok. 80 cm
Głębokość: ok. 42 cm
Wysokość: ok. 220 cm
Wykończenie:
- okleina w kolorze jasnego dębu
- uchwyty chrom

Szafa ubraniowa, zamykana
Szafa ubraniowa, zamykana – 1
sztuka
Rysunek poglądowy:

Parametry techniczne:
- pojedyncze drzwi otwierane na LEWĄ stronę,
- w środku 1 półka u góry, a poniżej półki - poziomy metalowy
wieszak na ubrania (40 cm),
- szafa zamykana na zamek jednopunktowy
Wymiary
Szerokość: ok. 40 cm
Głębokość: ok. 42 cm
Wysokość: ok. 220 cm

2.

Wykończenie:
- okleina w kolorze jasnego dębu
- uchwyty chrom

Szafa zamykana
Szafa zamykana – 3 sztuki
Rysunek poglądowy:

Parametry techniczne:
- podwójne drzwi skrzydłowe,
- 4 półki, (jak na rysunku poglądowym)
- zamykana na zamek jednopunktowy.
Wymiary
Szerokość: ok. 80 cm
Głębokość: ok. 42 cm
Wysokość: ok. 150 cm

3.

Wykończenie:
- okleina w kolorze jasnego dębu
- uchwyty chrom
Kontener mobilny
Kontener – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

4.

Parametry techniczne:
- boki szuflad metalowe,
- zamek centralny,
- dwie szuflady + szuflada na pionowe teczki,
- z cichym domykiem
Wymiary
Szerokość: ok. 41 cm
Głębokość: ok. 58 cm
Wysokość: ok. 67 cm
Wykończenie:
- okleina w kolorze jasnego dębu
- uchwyt chrom

Biurko w kształcie półksiężyca
Biurko – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

Parametry techniczne:
- otwór na kable,
- wyposażone w dolny panel maskujący
Wymiary
Długość: ok. 180 cm
Szerokość: ok. 80 cm
Wysokość: ok. 100 cm

5.

Wykończenie:
Materiał: płyta wiórowa
Blat - okleina w kolorze jasnego dębu
Nóżki - srebrne metalowe

Fotel do biurka – 1 sztuka
Zdjęcie poglądowe:

Fotel do biurka skórzany
Parametry techniczne:
Fotel obrotowy bo biurka skórzany
Funkcjonalność:
- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej
pozycji
- płynnie regulowana wysokość siedziska
- stabilna, chromowana, 5-ramienna podstawa z kółkami
jezdnymi

6.

Wykonanie:
- konstrukcja stała
- podłokietniki z regulowaną wysokością
- rodzaj kółek: do powierzchni twardych.
- regulowana wysokość siedziska
- siedzisko wypełnione miękką pianką, odporną na odkształcenia,
- podłokietniki wykonane są z trwałego, mocnego tworzywa
Wykończenie:
- rodzaj tapicerki: skórzany
- nogi/stopki: tworzywo,
- kolor: czarny, odcienie szarego lub jasny beż (kolor
dopasowany do koloru foteli)
Wymiary:
- szerokość siedziska: ok. 41 cm,
- wysokość krzesła: ok. 60 cm (krzesło regulowane, wysokość
dostosowana do biurka),
- głębokość siedziska: ok. 40 cm

Krzesło wyściełane – 2 sztuki
Rysunek poglądowy:

Krzesło wyściełane
Wykonanie:
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
Kolor obicia: czarne
Metalowa rama malowana proszkowo: czarna
Plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem
Parametry techniczne:
Wysokość całkowita: ok. 82 cm
Szerokość całkowita: ok. 54 cm
Szerokość siedziska: ok. 47 cm
Głębokość siedziska: ok. 41 cm
Głębokość całkowita: ok. 42 cm
Wysokość do siedziska: ok. 47 cm
Wysokość oparcia: ok. 35 cm

7.

Fotel – 2 sztuki
Rysunek poglądowy:

8.

Fotel
Wykonanie:
Konstrukcja szkieletu: drewno
Tapicerka siedziska: skóra ekologiczna
Tapicerka oparcia: skóra ekologiczna
Wykonanie oparcia: płyta wiórowa, pianka
Tapicerka tyłu oparcia: skóra ekologiczna
Tapicerka: skóra ekologiczna
Kolor: odcienie szarego lub jasny beż (kolor dopasowany do
koloru fotela do biurka)
Parametry techniczne:
Wysokość: ok. 80 cm
Głębokość: ok. 70 cm
Szerokość: ok. 70 cm

Stolik kawowy – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

9.

Stolik kawowy
Wykonanie:
Blat z płyty MDF, półokrągły,
Stelaż z litego drewna dębowego
Parametry techniczne:
- wysokość: ok. 80 cm
- szerokość: 120 cm
- głębokość: 60 cm
Wykończenie:
Kolor blatu: dopasowany do mebli i foteli (przedstawić do
akceptacji Zamawiającemu)

