
 
Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego na „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Adaptacja budynku 

wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz  

z zagospodarowaniem terenu” 

 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli oraz sprzętu AGD  

w mieszkaniach przy ul. Wiejskiej 8A w Olecku 

2. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany 

materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty 

bezpieczeństwa. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać 

instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie 

obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane poniżej. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych 

towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko,  

w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Podane wymiary szafek kuchennych są orientacyjne i Wykonawca przed przystąpieniem do 

realizacji zamówienia jest zobowiązany do wykonania własnych pomiarów. 

5. Kolory szaf i szafek kuchennych zostaną ustalone po podpisaniu umowy. 

6. Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

Nazwa  Ilość Opis 

Pralka  5 szt. - sposób załadunku od przodu, 

- min. 5 programów,  m. in.: duże sztuki, pranie ręczne 

wełny, pranie ekspresowe 30 min, 

- regulacja prędkości wirowania, max. prędkość 

obrotowa: 1000, 

- głębokość ok. 60 cm, 

- pojemność 5 kg, 

- klasa energetyczna min. A+. 

Lodówka 5 szt. - wysokość 85 cm, 

- klasa energetyczna min. A++, 

- kolor: biały, 

- zamrażalnik: tak. 

Kuchenka  

 

5 szt. - rodzaj płyty grzewczej: indukcyjna, 

- liczba pól grzewczych – 4, 

- piekarnik elektryczny, 

- max. moc przyłączeniowa do 9 kW, 

- szerokość 60 cm. 

Szafa ubraniowa 9 szt. - wymiary (SxWxG): ok. 80x180x52 cm, 

- zamykana na klucz, 

- wykonana z płyty (jednolitej gładkiej w kolorze 

jasnym) laminowanej o grubości 18 mm (dokładny 

kolor zostanie wybrany po podpisaniu umowy), 

- po jednej stronie szafy drążek, po drugiej półki. 



 
Szafa ubraniowa 11 szt. - wymiary (SxWxG): ok. 70x180x52 cm, 

- zamykana na klucz, 

- wykonana z płyty (jednolitej gładkiej w kolorze 

jasnym) laminowanej o grubości 18 mm (dokładny 

kolor zostanie wybrany po podpisaniu umowy), 

- po jednej stronie szafy drążek, po drugiej półki. 

Łózko pojedyncze z 

materacem 

18 szt. - wymiar: 90x200 cm, 

- wykonane z drewna sosnowego, lakierowane, 

- materac piankowy o grubości min. 10 cm. 

Zestawy szafek kuchennych 5 szt. - zestaw szafek dolnych z blatem o długości ok.  

240 cm z miejscem na zlew jednokomorowy  

z ociekaczem o wym. ok. 78x43 cm – 3 szt. 

- zestaw szafek dolnych z blatem o długości ok.  

228 cm z miejscem na zlew jednokomorowy  

z ociekaczem o wym. ok. 78 x 43 cm oraz na  

kuchenkę – 1 szt. 

- zestaw szafek górnych o wymiarach ok. 228 x 70 cm  

– 1 szt. 

Szafki z płyty (jednolitej gładkiej w kolorze jasnym) 

laminowanej o grubości 18 mm, blat kuchenny 

drewnopodobny np. dąb arlington naturalny 

(dokładny kolor szafek oraz blatu zostanie wybrany 

przed podpisaniem umowy). 

 

 

Uwaga: 
Wszystkie podane wymiary zestawów kuchennych są wymiarami orientacyjnymi i powinny być 

zweryfikowane przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.  

W związku z powyższym zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej miejsca 

użytkowania celem obmiaru pomieszczeń i dopasowania rozwiązania do stanu rzeczywistego. Zamawiający 

umożliwi dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej pomieszczeń w godzinach 07:30 – 15:30 po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.  

Niezależnie od powyższego na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie pomiarów przed 

wykonaniem mebli. 

 


