ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr GOPS.271-II-3/2018 z dnia 07 sierpnia 2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TERENU GMINY WIEJSKIEJ Gorlice „FENIKS”
MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
Lp.

NAZWA TOWARU

1.

SOFA KLUBOWA
3 osobowa

2.

SOFA KLUBOWA
2 osobowa

3.

FOTEL KLUBOWY
1 osobowy

4.

DYWAN
2x3m

5.

DYWAN
2 x 2,8 m

OPIS
Sofa trzyosobowa tapicerowana pokryta skajem / ekoskórą
o wymiarach: ok. 170 cm szerokość całkowita, ok. 65 cm
głębokość całkowita, ok. 80 wysokość całkowita, siedzisko
zamontowane na wysokości ok. 45 cm, głębokość siedziska
nie mniej niż 50 cm.
Dopuszcza się tolerancję +/- 5 cm od podanych wymiarów.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Sofa dwuosobowa tapicerowana pokryta skajem /
ekoskórą o wymiarach: nie mniej niż 115 cm szerokość
całkowita, ok. 65 cm głębokość całkowita, ok. 80 cm
wysokość całkowita, siedzisko zamontowane na wysokości
ok. 45 cm, głębokość siedziska nie mniej niż 50 cm.
Dopuszcza się tolerancję +/- 5 cm od podanych wymiarów.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Fotel jednoosobowy tapicerowany pokryty skajem /
ekoskórą o wymiarach: nie mniej niż 70 cm szerokość
całkowita, ok 80 cm wysokość całkowita, siedzisko
zamontowane na wysokości ok. 45 cm, głębokość siedziska
nie mniej niż 50 cm.
Dopuszcza się tolerancję +/- 5 cm od podanych wymiarów.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Dywan edukacyjny, który powinien przedstawiać mapę
Polski, wykonany z włókna niepalnego, o wymiarach nie
mniej niż 2 m x 3 m.
Produkt powinien posiadać Certyfikat Zgodności – Atest
Higieniczny.
Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym.
Dywan o wymiarach ok. 2 m x 2,8 m.
Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza.
Powinien posiadać Certyfikat Zgodności – Atest
Higieniczny.

Liczba
szt.

2

2

4

2

1

Kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym (preferowane
motywy dziecięce).
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6.

DYWAN
2,4 x 3,4 m

7.

SUCHY BASEN

8.

ŁAWKA SZKOLNA
(stół szkolny)

Dywan o wymiarach ok. 2,4 m x 3,4 m.
Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Powinien posiadać Certyfikat Zgodności – Atest
Higieniczny.
Kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym
(preferowane motywy dziecięce).
Basen powinien mieć kształt trójkąta, wykonany z pianki
o podwyższonej gęstości, a poszycie basenu z tworzywa
zmywalnego PCV. Miękką podłoga o grubości min 3 cm.
Wymiary dł. boków tworzących kąt prosty: ok. 2m każdy.
Do basenu powinny być dołączone kolorowe piłeczki - nie
mniej niż 3.000 szt. o średnicy ok. 6 cm.
Stół szkolny 2 osobowy z dwiema nogami.
Stelaż o regulowanej wysokości, powinien być wykonany
z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami
z tworzywa sztucznego.
Blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej wykończony
obrzeżem PCV.
Wysokość regulowana 3 - 6 (na wzrost ok. 119 – 188 cm)
wysokość blatu ok. 60 - 75 cm,
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Wymiary blatu: nie mniej niż 120cm x 50cm, grubość min
18 mm.

9.

10.

11.

KRZESŁO SZKOLNE
(regulowane 3 - 4)

KRZESŁO SZKOLNE
(regulowane 5 - 6)

BIURKO
(wzór 1)

Kolor stelaża i blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Stelaż o regulowanej wysokości, powinien być wykonany
z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami
z tworzywa sztucznego.
Profilowane siedzisko i oparcie powinno być wykonane ze
sklejki drewnianej.
Wymiary: wys. regulowana na wzrost ok. 119 - 159
cm, wys. siedziska ok. 35 - 40 cm.
Kolor stelaża, siedziska i oparcia do uzgodnienia
z Zamawiającym
Stelaż o regulowanej wysokości, powinien być wykonany
z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami
z tworzywa sztucznego.
Profilowane siedzisko i oparcie powinno być wykonane ze
sklejki drewnianej.
Wymiary: wys. regulowana na wzrost ok. 146 - 188
cm, wys. siedziska ok. 43 - 46 cm.
Kolor stelaża, siedziska i oparcia do uzgodnienia
z Zamawiającym
Stelaż biurka powinien być wykonany z laminowanej płyty
wiórowej w kolorze buk, blenda z laminowanej płyty
wiórowej (preferowany kolor pomarańczowy).
Biurko powinno posiadać, na całej szerokości szufladę
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zamontowaną na prowadnicach z frontem wykonanym
w kolorze (preferowany kolor pomarańczowy).
Front powinien mieć wycięty otwór umożliwiający
wysuniecie szuflady.
Wymiary ok: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 75 cm (dopuszcza
się tolerancję wymiarów +/-5 cm).
Stelaż biurka powinien być wykonany z laminowanej płyty
wiórowej w kolorze jesion lub jasny buk.

12.

BIURKO
(wzór 2)

Biurko powinno posiadać z prawej strony zamykaną na
klucz szufladę i szafkę z frontami wykonanymi z płyty
w kolorze (preferowany kolor zielony), z zamontowanymi
uchwytami umożliwiającymi otwarcie.

2

Blenda biurka wykonana z płyty w kolorze (preferowany
kolor zielony).
Wymiary biurka ok.: szer. 120 cm gł. 60 cm, wys. 77 cm.
Dopuszcza się tolerancję +/- 5 cm od podanych wymiarów.
Grubość płyty min. 18 mm.
Krzesło powinno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko
i oparcie w kolorze czarnym, możliwość
blokady oparcia w wybranej pozycji oraz regulację
głębokości siedziska i wysokości krzesła.
13.

14.

15.

KRZESŁO
OBROTOWE

STOLIK
KWADRATOWY

KRZESŁA
Z PROFILOWANYM
OPARCIEM

Podłokietniki regulowane, a oparcie wyprofilowane
w
części
lędźwiowej.
Podstawa
wyposażona
w samohamowne kółka do powierzchni twardych.
Szerokość siedziska: nie mniej niż 440 mm, głębokość
siedziska: ok. 400 - 420 mm.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Stolik powinien posiadać blat kwadratowy wykonany
z laminowanej płyty wiórowej (preferowany kolor - buk)
o grubości min. 18 mm z zaokrąglonymi rogami i brzegami
wykończonymi PCV, 4 nogi z litego drewna (preferowany
buk) o przekroju trapezowym z zaokrąglonymi
krawędziami.
Wymiary blatu: ok. 75 cm x 75 cm
Wymiary nóg ok: szer. 7 cm, gr. 4 cm, dł. 50 cm.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Krzesło powinno posiadać metalowe nogi, a siedzisko wraz
z oparciem powinno stanowić jedną część i wykonane być
z tworzywa.
Oparcie powinno być wyprofilowane i w górnej części mieć
otwór/uchwyt, który umożliwi swobodne przesuwanie
krzesła. Całość preferowana w kolorze zielonym. Inny kolor
po uzgodnieniu z Zamawiającym.
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Wysokość siedziska nie mniej niż 43 cm.

str. 3

16.

17.

STOLIIK
TRAPEZOWY

KRZESŁA
PROFILOWANE

Blat stołu powinien być wykonany z laminowanej płyty
meblowej w kształcie trapezu ok. 140 x 70 cm (dopuszcza
się tolerancję wymiarów +/-5 cm), grubość min. 18 mm.
Nogi z rury okrągłej Ø 40 mm o końcówkach zakończonych
nakładkami z tworzywa sztucznego.
Kolor i wysokość stolika do uzgodnienia z Zamawiającym.
Nogi krzesła powinny być wykonane ze stali o końcówkach
zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego.
Siedzisko wraz z oparciem powinno stanowić jedną część i
wykonane być z tworzywa.
Oparcie krzesła powinno być wyprofilowane w odcinku
lędźwiowym.
Siedzisko zamontowane na wysokości nie mniej niż
ok. 40 cm, a wysokość oparcia nie mniej niż ok. 40 cm.
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Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Ławka szkolna 2 os. Stelaż ławki powinien być wykonany z
giętego profilu owalnego o końcówkach zakończonych
nakładkami z tworzywa sztucznego.
18.

19.

20.

ŁAWKA SZKOLNA

KRZESŁO SZKOLNE
REGULOWANE

FLIPCHART

Blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej wykończony
obrzeżem PCV Kolor do ustalenia z Zamawiającym
(preferowany kolor - buk).
Wymiary: blat ok. 130 cm x 50 cm grubość płyty min 18
mm, wysokość ławki - ok 65 cm (dopuszcza się tolerancję
wymiarów +/-5 cm).
Siedzisko i oparcie profilowane powinny być wykonane
z lakierowanej sklejki.
W górnej części oparcie zaokrąglone z otworem
umożliwiającym przesunięcie krzesła.
Siedzisko zamontowane na wys. ok 40 cm (do wzrostu 133
– 159 cm).
Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5 cm.
Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
Tablica powinna posiadać magnetyczną powierzchnię,
przeznaczoną również do pisania mazakami ścieranymi na
sucho; na całej szerokości zamontowaną półkę z
przeznaczeniem na akcesoria piśmiennicze.
W górnej części tablicy powinien znaleźć się regulowany
rozstaw uchwytów, na arkusze papieru umożliwiający
stosowanie różnych formatów.
Rozmiar powierzchni magnetycznej min 100 x 70 cm.
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Skład zestawu:
1) tablica – 1 szt.,
2) zestaw mazaków 4 - kolorowych - 1 szt.
3) gąbka do ścierania – 1 szt,
4) papier do flipcharta - 2 szt.
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