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Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”- projekt realizowany w ramachRegionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 
 

 

Załącznik nr 4 do SWZ   

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach część II” 

Nr sprawy: GOPS.26.4.2023 

Zakupdoposażenia (dalej: dostawa), polegająca na dostawie i montażu (jeżeli dotyczy danego produktu 

zamówienia) elementów doposażenia  nowotworzonego Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach- 36-055 

Bratkowice 400. 

 

Założenia dotyczące wykonania dostawy: 

1. Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które: 

a. ukończyły 60 rok życia,  

b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku 

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego, 

c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo 

podkarpackie) 

 

Wszystkie elementy dostawy, muszą być dostosowane do w/w osób w kontekście ich użytkowania i 

przeznaczenia, np. element wymagający uchwycenia, musi posiadać wymiary przeznaczone dla 

osób dorosłych (nie dla dzieci).Zamawiający wyklucza odbiór danego elementu dostawy, jeżeli 

niniejszy warunek nie zostanie spełniony - w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do 

dostarczenia elementu spełniającego ten warunek (zgodnie z wymaganiami niniejszego 

postępowania i kryteriami procedury odbiorowej). 

 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: 

a. wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi, 

b. za osoby współuczestniczące/obecne w trakcie dostawy w zakresie powiązanym 

(bezpośrednio korelującym) ze świadczoną dostawą. 

3. Dostawa winna być realizowana z przestrzeganiem zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby 

delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), polityk i zasad 

wspólnotowych, w tym: 

a. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

b. zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

c. zasady zrównoważonego rozwoju. 

4. Wykonawca i osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany/zobowiązane 

będzie/będą do akceptacji i przestrzegania wszelkich dokumentów regulujących 

funkcjonowanie/działalność Zamawiającego, m.in. regulaminy, zarządzenia i inne, które mają 

znaczenie w zakresie formalno-prawno-organizacyjno-logistycznych uwarunkowań związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia (Wykonawca zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed 

realizacją przedmiotu zamówienia, ma prawo do uzyskania więcej informacji dotyczących tego 

zagadnienia - w tym zakresie należy skontaktować się z zespołem zarządzającym projektem w 

biurze projektu). 
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5. Naruszenie którejkolwiek z w/w polityk/zasad/regulacji (wskazanych w punktach 16 i 17) skutkować 

może rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Zamawiający na etapie niniejszego postępowania zastrzega 

sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki z 

niepełnosprawnością, dlatego też świadczona dostawa (co do zasady) musi być dostosowana do 

osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

odpowiedniej jakości dostawy uwzględniającym komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych - 

po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. planowania 

poszczególnych dostaw z uwzględnieniem zachowania ciągów komunikacyjnych w budynku). 
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7. Elementy dostawy w podziale na części - adnotacja informacyjna: Zamawiający informuje, że elementy wskazane w kolumnie: „Nazwa produktu” 

zaznaczone kolorem czarnym finansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa - elementy zaznaczone kolorem zielonym finansowane 

są ze środków własnych Zamawiającego. Niniejsza informacja nie ma żadnego znaczenia w kontekście wyceny dostaw przez Wykonawcę - ma ona 

charakter informacyjno-porządkowy do zachowania transparentności wydatkowania środków finansowych. 

 

CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
1
 Ilość 

1.  

Termos 
transportowy ze 
stali nierdzewnej 
10 l   

Termos ze stali nierdzewnej 
 

 termos do transportu gorącej żywności i płynów 

 konstrukcja z pianki o właściwościach izolacyjnych - podwójne ścianki ze stali nierdzewnej - pozwalającej utrzymać 
ciepło do 8 godzin 

 ścianka wewnętrzna wykonana ze stali AISI 443, odporną na rdzewienie - zewnętrzna ścianka wykonana ze stali 
AISI 201 

 wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie 

 pokrywa z silikonową uszczelką 

 6 zatrzasków gwarantujących silne zamknięcie 

 podstawa z tworzywa sztucznego stabilizująca termos i zapobiegająca przed swobodnym przesuwaniem się po 
powierzchni, a także chroniąca przed przypadkowym uszkodzeniem zarówno produktu jak i podłoża  

2 szt. 

                                                      
1
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
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CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
1
 Ilość 

 ergonomiczne uchwyty - zgrzewane wielopunktowo- dla wygodnego i bezpiecznego przenoszenia produktu wraz z 
zawartością 

 uchwyt pokrywy, umożliwiający podnoszenie 

 wymiary wewnętrzne 300x170 mm (średnica x wysokość) 

 pojemność 10l 

 kolor: inox 

2.  
Pojemnik 

termoizolacyjny 

 Rodzaj Ładowane: od góry 

 Kolor: czarny 

 Minimalna odporność termiczna: -20 

 Maksymalna odporność termiczna: 110 

 Uchwyty 

 Pianka polipropylenowa EEP - parametry: 
o wymiary: 

 długość (mm): 685 
 szerokość (mm): 485 
 wysokość (mm): 260 
 wymiary wewnętrzne: 625x425x(h)200mm 
 długość wewnętrzna: 625 mm 
 szerokość wewnętrzna: 425 mm 
 wysokość wewnętrzna: 200 mm 

o waga (kg): poniżej1,5 

2 szt. 

3.  Łyżka stołowa 
Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej18/10, o fakturze błyszczącej,długość min 19 cm- max 20,5 cm, szerokość do 4,5 
cm, wysokość do 2,5 cm,przeznaczona do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadająca atesty do kontaktu z żywnością 

50 szt. 

4.  Widelec stołowy 
Widelec stołowy wykonany ze stali nierdzewnej18/10, o błyszczącej fakturze, długość min 19 cm- max 20,5 cm, szerokość do 
2,4cm, długość rękojeści do 13,8 cm, przeznaczony do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadający atesty do kontaktu z 
żywnością 

50 szt. 

5.  Nóż stołowy 
Nóż stołowy wykonany ze stali nierdzewnej18,10, o błyszczącej fakturze, długość  min 19 cm- max20,5 cm, grubość 3 mm, 
przeznaczony do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadający atesty do kontaktu z żywnością 

50 szt. 

6.  
Łyżeczka do 

herbaty 
Łyżeczka ho herbaty wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, o błyszczącej fakturze,długość min 12cm- max 13,5 cm, 
przeznaczona do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadająca atesty do kontaktu z żywnością 

50 szt. 

7.  Talerz płytki 
Talerz płytki obiadowy, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki,delikatne tłoczenia na 
brzegach, wzmacniane krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 27 cm do 28 cm. Kolor 
rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji 

50 szt. 
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CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
1
 Ilość 

przedmiotu zamówienia 

8.  Talerz głęboki 

Talerz głęboki obiadowy, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na 
brzegach, wzmacniane krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 23 cm do 24 cm. Kolor 
rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia 

50 szt. 

9.  Kubek 

Kubek z uchem.Rodzaj materiału: porcelana, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmacniane 
krawędzie, zabezpieczony  dodatkową warstwą szkliwa, pojemność od 400 do 500 ml. Kolor rekomendowany: biały 25 
szt./różnokolorowe 25 szt. - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia 

50 szt. 

10.  Filiżanka 
Filiżanka z uchem.Rodzaj materiału:porcelana,sposób mycia do zmywarki,delikatne tłoczenia na brzegach, wzmacniane 
krawędzie, zabezpieczony  dodatkową warstwą szkliwa, pojemność od 200 do 300 ml. Kolor rekomendowany biały - z 
zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 

50 szt. 

11.  
Spodek pod 

filiżankę 

Rodzaj materiału: porcelana,  sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmacniane krawędzie, 
zabezpieczony  dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 14cm do 15 cm. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że 
zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 

50 szt. 

12.  Talerz deserowy 
Talerz deserowy,rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, 
wzmacniane krawędzie, zabezpieczony  dodatkową warstwą szkliwa, średnica min. 13 cm max 16 cm. Kolor rekomendowany 
biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 

50 szt. 

13.  
Garnek wysoki       

z pokrywką 

Garnek wysoki z pokrywką o wymiarach 32x26cm oraz pojemności 21l - przeznaczony do wykorzystania w branży 
gastronomicznej, wykonanyze stali nierdzewnej 21/0, nadający się do mycia w zmywarkach i wyparzarkach,konstrukcja dna: 
kapsułowe,wkładka ferromagnetyczna w dnie,boczne ściany garnka i pokrywka wykonane z grubej stali, utrzymującej 
temperaturę - parametry: 

 pojemność [l]:   21 lśrednica [mm]:  min 310 max 330 mm 

 wysokość [mm]:   min 250 mm max 270 mmgrubość ścianki [mm]:   min 2 mm max 3 mmgrubość dna [mm]:  min 5 mm 
max 7 mm 

1 szt. 

14.  
Garnek do 
duszenia z 
pokrywką 

Garnek do duszenia z pokrywką, o wymiarach 36x11cm oraz pojemności 11l - przeznaczony do  wykorzystania w branży 
gastronomicznej, wykonany ze stali nierdzewnej 21/0, nadający się do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, konstrukcja dna: 
kapsułowe,wkładka ferromagnetyczna w dnie,boczne ściany garnka i pokrywkawykonane z grubej stali, utrzymującej temperaturę 
- parametry: 

 pojemność [l]  11 lśrednica [mm]:   min. 350 mm max 370 mmwysokość [mm]:  min. 100 mm max 120 mm 

 grubość ścianki [mm]:  min 2mm max 3 mm 

 grubość dna [mm]:  min 5 max 7 mm 

1 szt. 
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CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
1
 Ilość 

15.  Garnek średni 

Garnek w całości wykonany ze stali nierdzewnej (gatunek stali nierdzewnej: 18/0) 

 Nie zawierający niklu 

 Pojemność:  7lWysokość:min 15 cm max 17 cm 

 Średnica:  min 23 cm max 25 cm 

 Posiadający nienagrzewające się, nitowane uchwyty 

 Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, 

 Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych 

 Pokrywa do garnka w komplecie 

 Nadający się do mycia w zmywarkach i wyparz arkach 

 Kolor:inox 

3 szt. 

16.  Garnek średni 

Garnek w całości wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej  

 Pojemność:  min 5 l max 6 lŚrednica: min 190 mm max 210 mm 

 Wysokość:  min 190 mm max 210 mmPosiadający nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty 

 Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, 

 Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych 

 Pokrywa do garnka w komplecie 

 Nadający się do mycia w zmywarkach i wyparz arkach 

 Kolor: inox 

1 szt. 

17.  
Zestaw do 

przypraw 5-
elementowy 

Zestaw ze stali nierdzewnej 18/10 - w skład zestawu wchodzić winno: solniczka, pieprzniczka, 2 pojemniki na przyprawy płynne, 
pojemnik na wykałaczki, wysokość od 200 mm do 250 mm średnica od 160 mm do 200 mm 5 szt. 

18.  
Koszyk do 
pieczywa 

Koszyk wiklinowy na pieczywo + wkład z tkaniny w kolorze białym, wysokość od 7 cm do 10 cm, szerokość (krótszy bok) od 28 
cm do 30 cm - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 

10 szt. 

19.  Waga 
Waga kuchenna z elektroniczną misą,wykonana ze stali nierdzewnej,wyposażona w automatyczne wyłączanie i tarowanie, 
szerokość produktu od 21 cm do 25 cm,wysokość produktu od 13 cmdo17 cm, głębokość produktu od 22 cm do 25 cm 

1 szt. 

20.  
Zestaw desek w 

komplecie ze 
stojakiem 

Zestaw desek  do krojenia 450x300 mm, sześć kolorów Deski do krojenia wykonane z wytrzymałego polietylenu HDPE . 
Powierzchnia gładka z każdej strony. Oznaczenie kolorystyczne zgodne z normami HACCP. Deska w kolorze białym 
przeznaczona do nabiału. Deska w kolorze czerwonym przeznaczona do surowego mięsa. Deska w kolorze zielonym 
przeznaczona do warzyw. Stojak w komplecie. Długość: 450-500 mm. Szerokość: 300-350mm. Kształt: prostokątny 

1 szt. 

21.  Miska 5,5 l 

Okrągła miska o średnicy  min 300 mm max 320 mmwykonana z polerowanej stali nierdzewnej: 

 wysokość:  średnica: min 310 mm mac 330 mm 

 pojemność: min 5,5 l 

1 szt. 
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CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
1
 Ilość 

 materiał:stal nierdzewna 

 powierzchnia:polerowana 

 kształt: okrągły 

 kolor:inox 

22.  Miska 2,8 l 

Okrągła miska o średnicy  min. 230 mm max. 250 mmwykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej: 

 wysokość:  min 94 mm max 96 mm 

 średnica: min 230 mm max 250 mm 

 pojemność: min 2,8 l 

 materiał:stal nierdzewna 

 powierzchnia:polerowana 

 kształt:okrągły 

 kolor:inox 

1szt. 

23.  Miska 3,8 l 

Okrągła miska o średnicy  min 270 mm max 290 mmwykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej. 

 wysokość: min 106 max 108 mm 

 średnica: min 270 mm do 290 mm 

 pojemność min:3,8 l 

 materiał:stal nierdzewna 

 powierzchnia:polerowana 

 kształt:okrągły 

 kolor:inox 

1 szt. 

24.  Brytfanka 36 cm 

 Materiał: stal 

 Przeznaczenie: do deserów 

 Zastosowanie: piekarnik 

 Długość:  min 35 cm max 37 cmWysokość:  min 5 cm max 7 cm 

 Szerokość:  min 23 cm max 25 cm 

 Kształt formy: prostokątna 

 Blacha do pieczenia z powłoką nieprzywierającą 

1 szt. 

25.  Brytfanka 40 cm 

 Materiał: stal 

 Przeznaczenie: do deserów 

 Zastosowanie: piekarnik 

 Długość:  min 30 cm max 41 cm 

 Wysokość:   min 6 cm max 8 cmSzerokość min 23 cm max 25 cm 

 Kształt formy: prostokątna 

 Blacha do pieczenia z powłoką nieprzywierającą 

1 szt. 
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1
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26.  Brytfanka- babka 

 Forma wykonana ze stali pokrytej warstwą nieprzywierającego materiału 

 Nieprzywierająca powłoka  

 Klasyczny kształt ze stożkiem 

 Średnica:min 23 cm 

1 szt. 

27.  Półmisek 

Talerz płytki/połmisek na wędlinę, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne 
tłoczenia na brzegach, wzmacniane krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 28 cm do 40 cm. Kolor 
rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia 

12 szt. 

28.  Dzbanek 

 Dzbanek z uchem na wodę i napoje 

 Wykonany ze szkła sodowego  

 Odporny na obicia i szok termiczny  

 Możliwość mycia w zmywarce 

 Wysokość:  min Pojemność:min 1,5 l max 2 l 

 Materiał:szkło sodowe 

 Kolor:przezroczysty 

12 szt. 

29.  Sito  

Sito do przesiewania mąki o średnicy 245 mm ze stali nierdzewnej satynowej - parametry: 

 Wysokość od 60 mm do 65 mm 

 Średnica od 245 mm  do 250 mm 

 Średnica oczekdo  min 111 mm 

 Materiał  stal nierdzewna można myć w zmywarkach i wyparzarkach  

1 szt. 

30.  Dozownik mydła 

 Dozownik mydła (400ml) pokrywa przednia jest przyciskiem,  

 

 pojemność zbiornika 400 ml 

 mydło uzupełniane z kanistra 

 kolor: biały z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia 

 kolor okienka do kontroli poziomu mydła: szary, biały 

 wykonany z tworzywa ABS 

 zamykany na kluczyk 

 

 

5 szt. 

31.  Dozownik płynu do  materiał: ABS 2 szt. 
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dezynfekcji  pojemność: 1000 ml 

 typ pompy: kropla 

 zasilenie: 4 x LR14 

 wymiary:  (+/- 5 cm) 12/10,5/26 cm 

 bezdotykowy 

 płyn uzupełniany z kanistra 

 kolor: biały z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia 

32.  
Pojemnik/dozownik 

na ręczniki 
papierowe 

 otwierany z boku  

 wykonany z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia  

 posiadający zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk 

 możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o średnicy (+/- 5 cm)14 cm i wysokości 23 cm 
 wysokość:(+/- 5 cm)33 cm 

 szerokość: (+/- 5 cm)17cm  

 głębokość: (+/- 5 cm)17cm 

 kolor: biały z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia 

5 szt. 
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1.  Komputer 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb prac biurowych wymagających również dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca - przed realizacją - zobligowany 
będzie podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu, uwzględniający poniższe parametry: 
 
Obudowa: Typu Desktop, fabrycznie umożliwiająca montaż dysków min. 1x2,5” oraz 1x M.2 SSD, 1 szt. na napęd optyczny 
(dopuszcza się stosowanie napędów slim) Wyposażona w czytnik kart multimedialnych  

 Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym 

 Wyposażona w wbudowany głośnik o mocy min. 1 W 

 Zasilacz maksymalnie 260W o sprawności minimum 90% 
 
Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora 
 
Płyta główna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.  
Wyposażona w złącza min.:  
- 1 x PCI Express 3.0 x16,  
- 1 x PCI Express 3.0 x1,  
- 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIeNVMe 
 
Procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik min. 18900 punktów w 
teście PassMark CPU  
 
Pamięć operacyjna:  Min. 8GB DDR4 3200MHz z możliwością rozszerzenia do 64 GB  
Ilość banków pamięci: min. 2 szt.  
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. 
 

2 szt. 

                                                      
2
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
. 
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Dysk twardy: Min 256GB SSD M.2 PCIeNVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
 
Nagrywarka DVD +/-RW  
 
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA 
(Unified Memory Access) - z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. 
 
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 
 
Karta sieciowa: 

 LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją Wake on LAN  

 WIFI AC + BT 4.0 
 
Wbudowane porty/złącza:  
Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą 
min:  

 1 x VGA,  

 1 x HDMI  

 1 x DP  
Pozostałe porty/złącza: 

 7 x USB w tym:  

 z przodu obudowy min. 2 x USB 3.0, 1 x USB-C 

 z tyłu obudowy min. 2 x USB 2.0, 2x USB 3.0 

 port sieciowy RJ-45,  

 porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy  

 czytnik kart pamięci 6-in-1  
 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp. 
 
System operacyjny: 
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji:  

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:  
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,  
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych  

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika - 
obsługa języka polskiego  
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3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim  
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy 

pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.  
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe  
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z 

kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, 
menedżer plików.  

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim  
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.  
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).  
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora 

systemu Zamawiającego.  
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.  
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego 

opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.  
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 

systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.  
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb 

„kiosk”.  
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze 

plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu 
użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 
rozwiązania problemu z komputerem.  

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz 
zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.  

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.  
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.  
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy 

użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).”  
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”  
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu 

graficznego.  
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.  
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola 
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do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.  
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i 

przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 
zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).  

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie 
systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a 
niezarządzanymi.  

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub 
uwierzytelnienie biometryczne.  

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi 
bezpłatnymi aktualizacjami.  

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM  
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach 

katalogowych.  
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.  
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)  
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.  
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia 

zarządzanych w sposób centralny.  
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:  

a. Login i hasło,  
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),  
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),  
d. Certyfikat/Klucz i PIN  
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne  

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5  
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.  
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach  
42. Wsparcie dla VBScript- możliwość uruchamiania interpretera poleceń  
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x - możliwość uruchamiania interpretera poleceń 

 
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  
Deklaracja zgodności CE 
 
Waga urządzenia poniżej 5 kg, suma wymiarów wysokość x szerokość nie może być większa niż 70cm 
 
Złącze typu Kensington Lock  
Oczko na kłódkę  
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Gwarancja: Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)  
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie potwierdzenia spełnienia wymaganego okresu gwarancji producenta komputera świadczonej 
na miejscu u klienta (on-site) na etapie podpisywania umowy. 
 
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.  
- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  
- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta. 
 
Wraz z komputerem należy dostarczyć pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji spełniający następujące wymagania 
techniczne:  

a) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:  

 pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,  

 prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;  
b) oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia 

następujące warunki:  

 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  

 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 
2012, poz. 526);  

c) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji;  
d) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę 

danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy);  
e) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;  
f) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  

 edytor tekstów,  

 arkusz kalkulacyjny,  

 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,  

 narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),  

 narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC 
z mechanizmem OCR;  

g) edytor tekstów musi umożliwiać:  

 edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i 
poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,  

 wstawianie oraz formatowanie tabel,  

 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,  

 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),  

 automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,  
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 automatyczne tworzenie spisów treści,  

 formatowanie nagłówków i stopek stron,  

 śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,  

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,  

 określenie układu strony (pionowa/pozioma),  

 wydruk dokumentów,  

 wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z 
narzędzia do zarządzania informacją prywatną,  

 pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft 
Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 
atrybutów dokumentu,  

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,  

 wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, 
jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,  

 wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie 
podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z 
wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa;  

h) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  

 tworzenie raportów tabelarycznych,  

 tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,  

 tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz  

 formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych 
finansowych i na miarach czasu,  

 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki 
tekstowe, pliki XML, WebService),  

 obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę 
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,  

 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na 
danych z tabeli przestawnych,  

 wyszukiwanie i zamianę danych,  

 wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,  

 nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,  

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,  

 formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,  

 zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,  

 zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji 
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,  



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
2
 Ilość 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;  
i) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  

 przygotowywanie prezentacji multimedialnych,  

 prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,  

 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,  

 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,  

 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,  

 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,  

 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,  

 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,  

 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 

 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,  

 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na 
drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,  

 pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS 
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013;  

j) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi 
umożliwiać:  

 pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,  

 przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji 
danych,  

 filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

 tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,  

 automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

 tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na 
słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  

 oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

 mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,  

 zarządzanie kalendarzem,  

 udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,  

 przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

 zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich 
kalendarzach,  

 zarządzanie listą zadań,  

 zlecanie zadań innym użytkownikom,  

 zarządzanie listą kontaktów, 

 udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

 przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  
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 xvii. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
 
Dodatkowa informacja dotycząca dostarczanego oprogramowania (system operacyjny oraz pakiet biurowy) - oprogramowanie  

nie może być dostarczone w formie abonamentowej/subskrypcji - powinno być dostarczone w ramach tzw. licencji dożywotniej 

(permanentnej). 

2.  Monitor 

 Przekątna ekranu min. 23,8” - kompatybilny z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1) 

 Matryca typu IPS/PLS/MVA/WVA o wykończeniu matowym (nie dopuszcza się naklejek matowiących matrycę)  

 Rozdzielczość nie mniejsza niż: FHD (1920x1080)  

 Piksel nie większy niż - 0.28 mm  

 Kąty widzenia min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie  

 Kontrast nie mniejszy niż: 1000:1  

 Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m2  

 Minimalna ilość dostępnych złącz monitora: 1x DP, 1x HDMI,  

 Do monitora winny być dołączone minimum kable: HDMI, Kabel zasilający  

 Stopa/Podstawa monitora Musi umożliwiać: przechylenie w pionie min. 25 stopni ( -5 / 20 ), regulację wysokości min. 15cm  

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona)  

 Wbudowane w obudowie głośniki stereo 2x2W 

 Gwarancja Min. 3 lata 

 
2 szt. 

3.  Klawiatura 

 Rodzaj przełączników -Membranowe- kompatybilny z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1) 

 Typ- Niskoprofilowa Klasyczna 

 Łączność- Przewodowa 

 Interfejs- USB 

 Klawisze numeryczne 

 Klawisze multimedialne / funkcyjne 

 Kolor- Czarny 

 Długość przewodu-1,5 m 

 Obsługiwane systemy-Windows 

 Dodatkowe informacje-Niski profil klawiszy 

 Cicha praca klawiszy 

 Długość-442 mm 

 Szerokość-127 mm 

 Wysokość-25 mm 

2 szt. 

4.  Myszka Kabel USB, przenośny obustronny, rozdzielczość myszy 1600 dpi, czujnik myszy, czujnik optyczny., kółko przewijania (góra/dół), 2 szt. 
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liczba przycisków 3 (lewy i prawy, kliknięcie)– kompatybilna z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1) 

5.  Drukarka  

 Kompatybilna z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1) 

 Rodzaj druku : Laserowy 

 Format:  A6, A5, A4 

 Druk w kolorze 

 Skaner płaski z RADF.Skanowanie czarno-białe i kolorowe do 600 x 600 dpi. Szybkość skanowania: czarno-białe: do 47 
obrazów/min A4 jednostronnie, 23/21 ipm, dwustronnie; Kolor: do 30 obrazów na minutę, A4 jednostronnie, 13 obrazów na 
minutę dwustronnie. Miejsca docelowe skanowania: e-mail, przedni dysk USB, FTP, sieć lub komputer podłączony przez 
USB, Windows Network folder.Formaty skanowania: TIFF, JPEG, niewyszukiwalny PDF, JPEG, BMP, XPS 

 Parametry kopiowania: 600 x 600 dpi 

 Parametryfaksowania: Max 33.6K bps, V.34 Half-Duplex Kbps. MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG 

 Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi 

 Maks. prędkość druku w czerni 33 str/min 

 Maks. prędkość druku w kolorze 33 str/min 

 Druk dwustronny - automatyczny 

 Procesor drukarki 1.2 GHz 

 Zainstalowana pamięć 2 GB 

 Podajnik papieru: Taca główna: Do 250 arkuszy 75 g/m2; A4, A5, A6 i niestandardowe rozmiary: od 98 x 148 mm do 216 x 
356 mm.Podajnik ręczny: 1 arkusz 75 g/m2; A4, A5, A6 i niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm 

 Rodzaj nośnika: Papier .Papier z recyklingu. Papier bawełniany. Papier cienki. Papier gruby. Papier błyszczący. Papier 
wstępnie zadrukowany. Papier kolorowy. Koperty. Etykiety. Karty. 

 Ethernet 10/100/1000 Mb/s 

 Komunikacja bezprzewodowa: Wi Fi, WiFi Direct 

 Rozmiar: wysokość 462 mm 

 Szerokość:442 mm 

 Głębokość: 588 mm 

1 szt. 

6.  
Program 

antywirusowy 

 - kompatybilny z dostarczanym komputerem i systemem operacyjnym w przedmiotowej dostawie (l.p. 1) 

 Eliminacja zagrożeń z sieci (wirusy, spyware, trojany, oprogramowanie szpiegujące) 

 Narzędzia do diagnostyki systemu i usuwania zainfekowanych plików 

 Skanowanie plików w trakcie pobierania 

 Ochrona przed adware, 

 Ochrona przed phishingiem, 

 Ochrona przed programami rootkit, 

 Aktualizacja przez internet 

2 szt. 

7.  Telewizor 70’’   OBRAZ 1 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
2
 Ilość 

o Rozmiar ekranu min. 70 cali /  min.177 cm 
o Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160 
o Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz 
o Technologia obrazu LED 
o  
o Tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2 (HEVC), DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy 
o Tryb gra / sport  
o Funkcje poprawy obrazu: minimum 4 
o  

 INTERNET I MULTIMEDIA 
o Smart TV 
o Wi-Fi 
o Łączność bezprzewodowa Bluetooth, DLNA 
o Przeglądarka internetowa 
o Nagrywanie na USB 
o Funkcje Smart TV: minimum 4 
o Aplikacje Smart TV: minimum 3 
o Kompatybilność z minimum dwoma asystentami głosowymi 

 DŹWIĘK 
o System i moc głośników system 2.0 / 2 x 10 W 
o System dźwięku przestrzennego 
o Regulacja tonów 
o Korektor dźwięku 
o Technologie dźwięku: minimum 4 

 FUNKCJE 
o Menu w języku polskim 
o Telegazeta 
o Informacje dodatkowe procesor 4-rdzeniowy, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość 

użycia klawiatury i myszki 

 ZŁĄCZA 
o Liczba złączy HDMI 3 (3x HDMI 2.0) 
o Liczba złączy USB 2 
o Złącze Ethernet (LAN) 
o Cyfrowe wyjście optyczne 
o Złącze CI (Common Interface) 
o  

 PARAMETRY FIZYCZNE 
o Kolor obudowy czarny 
o Możliwość montażu na ścianie 
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o Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): (+/- 5 cm) 156 x 98 x 37 cm 
o Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): (+/- 5 cm) 156 x 90 x 6 cm 
o Szerokość podstawy:(+/- 5 cm) 78 cm 
o  

8.  Uchwyt ścienny 

 Uchwyt ścienny do montażu telewizora o wielkości: 70”- 85” – kompatybilny z dostarczanym telewizorem w przedmiotowej 
dostawie (l.p. 7) 

 maksymalna waga TV:  60 kg 

 VESA : 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 300x400, 400x300, 400x400, 500x400, 
600x200, 600x300, 600x400 mm oraz wszystkie pośrednie 

 regulacja obrotu prawo/lewo: 160° 

 uchwyt z narożną opcją instalacji - umożliwiający instalacje także na wprost ściany 

 regulacja nachylenia góra/dół: +10° / -15 

 regulowana odległość od ściany: 70 - 360 mm 

 korekcja błędów montażowych: -5° / +5° 

 w zestawie poziomica 

 pełen zestaw akcesoriów do montażu  

1 szt. 
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1.  Gra warcaby 

 Rozmiar kasety:28cm x 28cm 

 Średnica warcabów:2 cm 

 Wysokość warcabów: 1,2 cm 

 Składana szachownica 

 Rozmiar szachownicy: 28cm x 28cm 

 Warcaby: 40 sztuk 

 Kartonowe pudełko 

 Szachownica wykonana z drewna i sklejki wypalana, bejcowana oraz lakierowana - środek wyłożony zieloną wkładką 

1 szt. 

2.  
Gra kostki z 

piktogramami 

Kostki z Piktogramami- przeznaczona do zabaw ćwiczących koncentrację, spostrzegawczość, poprawiająca zdolności 
intelektualne- rozgrywka: 

 oparta na 3 kościach z piktogramami oraz 18 tabliczkach na których znajdują się identyczne piktogramy jak na kościach- 

 polega na jak najszybszym odnalezieniu na rozłożonych tabliczkach piktogramu wyrzuconego przez kości 
Trzy warianty gry. 
Zawartość opakowania:3 kostki, 18 tabliczek, klepsydra, instrukcja 

1 szt. 

3.  Gra chińczyk Gra chińczyk - wymiary planszy: 28 x 28 cm 1 szt. 

4.  

Gra wspólne 
ogniwo  

 
 

 GraWspólne Ogniwo - ćwicząca spostrzegawczość i współpracę ręki z oczami, koncentrację i cierpliwość 

 Format:(+/- 5 cm)30 x 24 x 5 cm 

 Zawartość: 
o plansza 
o 14 elementów wyznaczających osie (9 figur, 5 wzorów) 
o 45 tabliczek 
o instrukcja 

1 szt. 

                                                      
3
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
. 
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5.  Karty do gry 
 Karty do gry klasyczne 

 Liczba kart w talii: 54 sztuki 

 Wymiary: 12 x 9 cm 

2 kpl. 

6.  Gra Jenga 

Zawartość gry: 

 54 drewniane klocki Jenga 

 rękaw do układania wieży z klocków 

 instrukcja 

1 szt. 

7.  Puzzle 500 szt. Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 2 szt. 

8.  Puzzle 300 szt. Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 2 szt. 

9.  Puzzle 1000 szt. Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 2 szt. 

10.  Sudoku Zawartość pudełka:35 dwustronnych plansz, pisak, instrukcja. 5 szt. 
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CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
4
 Ilość 

1.  
Rotor kończyn 

dolnych 

 długość rotora: do 70 cm 

 wysokość: do 28 cm 

 szerokość: do 40 cm 

 waga: do 8 kg 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 

1 szt. 

2.  
Taśmy do 
ćwiczeń 

 taśma rehabilitacyjna o długości min. 1,4 m i szerokości min. 12,3 cm 

 do ćwiczeń oporowych: o oporze super mocnym, specjalnym, extra mocnym, słabym, średnim oraz najsłabszym  
3 szt. 

                                                      
4
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
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  umożliwiająca szeroki zakres ruchu podczas ćwiczeń 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

3.  
Rotor 

elektryczny 

 pracujący w trybie biernym i aktywnym (stawiający opór nogom) 

 wyświetlacz LCD - wizualizujący: czas, ilość obrotów i ilość spalonych kalorii  

 elektroniczna regulacja poziomu oporu 

 zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm 

 wymiary (dł. x szer. x wys.):  do 50 x 46 x 38  

 masa: do 8 kg 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

1 szt. 

4.  
Rotor 

rehabilitacyjny 
z siedziskiem 

 Szerokość: 45 cm 

 Długość: 106 cm - 146 cm 

 Wysokość: 88 - 120 cm 

 Waga do 21 kg 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

1 szt. 
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5.  
Wałek z kolcami 
do rehabilitacji 

 Wykonany z twardej gumy pokrytej delikatnymi kolcami. 

 Wymiary: 
o długość: (+/- 5 cm)15cm 
o średnica: (+/- 5 cm)7,5 cm 

 
Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

2 szt. 

6.  
Rower 

treningowy 
 możliwość horyzontalnej regulacji siodełka dla większego komfortu, 

 szerokie, antypoślizgowe pedały dla większego bezpieczeństwa, 
1 szt.  
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pionowy   stałe monitorowanie najważniejszych parametrów, 

 wbudowane programy treningowe, 

 stopki poziomujące. 
 
Dane techniczne: 

 system oporu: magnetyczny 

 elektroniczna regulacja poziomu oporu 

 waga systemu oporu: 9 kg 

 horyzontalna regulacja siodełka 

 antypoślizgowe pedały 

 pomiar pulsu: sensory dotykowe umieszczone na uchwytach 

 rolki transportowe 

 stopki poziomujące 

 napęd: paskowy 
 
Komputer: 
 

 czytelny wyświetlacz z niebieskim podświetleniem 

 funkcje komputera: 
o czas 
o prędkość 
o dystans 
o kalorie 
o tętno 

 21 programów treningowych: 
o 1 manualny 
o 10 zaprogramowanych 
o Body Fat 
o Watt 
o 4 HRC 
o 4 programy użytkownika 
o wskaźniki BMI, BMR 

 
Wymiary i waga: 
 

 wymiary po rozłożeniu: 80 x 48 x 137 cm 

 odległość siedziska od pedałów: 
o minimalna: 70 cm 
o maksymalna: 93 cm 
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 odległość siedziska od podłoża: 
o minimalna: 82 cm 
o maksymalna: 103 cm 

 odległość siedziska od kolumny kierownicy: 
o minimalna: 50 cm 
o maksymalna: 70 cm 

 szerokość pedałów: 12 cm 

 regulacja wysokości siodełka co 3 cm 

 waga: do 30 kg 

 maksymalna waga użytkownika: 150 kg 

 przyłącza sieciowe: 230 V 

 klasa: A++ 

7.  

Sensoryczne 
piłeczki do 

akupresury-
zestaw 

Specyfikacja: 

 średnica: 50 mm-60 mm 

 materiał PCV 

 twarda 
Zastosowanie: 

 masaż  

 rehabilitacja 

 poprawienie krążenia 

 ćwiczenia antystresowe 
 
W zestawie 3 szt.  

3 kpl. 

8.  
Hantle do 
ćwiczeń 

 materiał: żeliwo pokryte powłoką neoprenową 

 uchwyt: wygodny (bez żadnych perforacji) 

 kształt: ergonomiczny (bez żadnych nierówności, wpływających na komfort ćwiczeń) 

 waga: 2 kg  

3 szt. 

9.  
Zestaw do zajęć 
wspierających 

ruchowo 

 ciężarek miękki 0,50 kg 1 szt. 

 ciężarek miękki 1,00 kg 1 szt. 

 ciężarek miękki 2,00 kg 1 szt. 

 ciężarek miękki 3,00 kg 1 szt. 

 esik metalowy 20 szt. 

 kamaszek skórzany do wyciągu 1 szt. 

 linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm 6 szt. 

 linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm 4 szt. 

1 kpl. 
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 linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm 2 szt. 

 linka do ćwiczeń samo-wspomaganych dł. 225 cm 1 szt. 

 mankiet nadgarstkowo-kostkowy 1 szt. 

 pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 1 szt. 

 podwieszka dwustawowa ze skóry 4 szt. 

 podwieszka pod miednicę 1 szt. 

 podwieszka pod głowę 1 szt. 

 podwieszka ramienna 2 szt. 

 podwieszka udowa 2 szt. 

 podwieszka kolanowa 2 szt. 

 uchwyt metalowy na linkę 1 szt. 
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1.  Kosz na śmieci 

Kosz na śmieci uchylny  

 wykonany ze stali nierdzewnej  

 zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy 

 Konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną 

 pojemność: min 50l 

 wymiary: długość: min 385 mm x min szerokość: min 335 mm x wysokość: 635 mm 

1 szt. 

2.  
Poduszka 

jasiek 

 Materiał poszycia 

 mikrofibra 100% poliester 

 Materiał wypełnienia 

 poliester HCS 

 Wymiary: 40 cm x 40 cm 

 Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. 

4 szt. 

3.  
Bombka 

plastikowa z 
cekinami 

 Kolor: srebrny 

 Średnica: 10 cm 11 szt. 

4.  
Bombka 

plastikowa z 
cekinami 

 Kolor: złoty 

 Średnica: 10 cm 11 szt. 

5.  
Bombka 

plastikowa ze 
złotem 

 Kolor: transparentny 

 Średnica: 10 cm 4 szt. 

                                                      
5
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
. 
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6.  
Bombka 

plastikowa 
 Kolor: czerwony 

 Średnica: 8 cm 
24 szt. 

7.  
Lampki 

choinkowe 

 Kolor kabla: zielony 

 Źródło światła Kolor: Ciepły biały 

 Długość (cm): min 1080,00 

 Obszar zastosowania: do wewnątrz 

 Liczba diod: co najmniej 100 

 Typ źródła światła: LED 

 Efekt lampy (W): 0,064 

 Napięcie lampy (V): 3,2V 

 Napięcie: 31V DC 

 Długość kabla zasilającego (cm):co najmniej 600 

 Specyfikacja kabla zasilającego: kabel PVC 

 Odstęp między diodami (cm): od 2 do 3 cm 

2 szt. 

8.  Choinka 

 Choinka z tworzywa sztucznego  

 Wysokość całkowita: min 250 cm 

 Średnica w najszerszym miejscu  :od 140cm do 160cm 

 Gęstość gałęzi: Najwyższa, igliwie rozmieszczone równomiernie na całej długości gałęzi. 

 Rodzaj stojaka: metalowy, wytrzymały  

 Rodzaj mocowania igliwia: nić jedwabna 

 Mocowania gałęzi: zintegrowane z konstrukcją choinki 

1 szt. 

9.  Bombki 

Bombka choinkowa w kolorach czerwony, bordo i złoto, średnicach od 8 cm do 14 cm                                                                         

 średnica 14 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt.                                                         

 średnica  12 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt. 

 średnica 10 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt. 

 średnica 8 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt. 

 bombki pakowane w pudełka 

40 szt. 

10.  Kosz na śmieci 

Kosz na śmieci uchylny  

 wykonany ze stali nierdzewnej  

 zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy 

 Konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną 

 pojemność: min 50l 
wymiary: długość: min 385 mm x min szerokość: min 335 mm x wysokość: 635 mm 

3 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
5
 Ilość 

11.  
Tablica 

korkowa 

o powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego 
o rama z listwy MDF- kolor ramy do wyboru na etapie realizacji 
o możliwość zawieszenia w pionie i poziomie 
o zestaw do montażu na ścianie 
o w zestawie 10 pinezek 

             wymiar: 100 cm x 80 cm 

5 szt. 

12.  Zegar 

 Okrągły ażurowy zegar 

 Średnica min. 80 cm 

 Nowoczesny zegar ze sklejki w kolorze beżowym/cappuccino/jasny brąz-kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie 
realizacji 

 Lustro o grubości 4 mm 

 Mechanizm zegarowy w zestawie 

 Zasilanie baterią 1,5V AA 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 
 

1 szt. 

13.  Świecznik 

 Kształt: ażurowy kielich osadzony na wysokiej, smukłej nóżce. 

 Dodatkowo, w nodze świecznika powinny znajdować się odpowiednio 1-2 szklane kule. 

 Klosz, przeznaczony do umieszczenia świecy typu tealight lub zwykłej świecy. 

 Wykonany z kompozycji stalowych okręgów wypełnionych błyszczącymi koralikami z kryształowego szkła. 

 Materiał: stal/szkło 

 Średnica: min13 cm max 15 cm 

8 szt. 
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 Szerokość:min.  13 cm max. 15 cm 

 Wysokość: min. 48 cm max.50 cm 

 Kolor: złoty 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 

14.  Apteczka 

Apteczka przemysłowa składająca się z walizki z tworzywa sztucznego i posiadająca podstawowe wyposażenie zgodne z 
normą DIN 13157, służące do udzielania pierwszej pomocy - cechy/właściwości: 

 Walizka z odpornego na uderzenia tworzywa ABS 

 Gumowa uszczelka zabezpiecza wnętrze przed pyłem 

 W środku liczne przegródki zabezpieczone szybkami 

 Wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie 

 Spełniająca wymagania norm Unii Europejskiej. 

 Termin ważności produktów sterylnych: 5 lat 

 Wyposażenie apteczki: 
o Skład zgodny z normą 2 x DIN 13157:  
o 2 szt. - Kompres zimny 
o 4 szt. - Kompres na oko 
o 6 szt. - Kompres 10x10 a2 
o 4 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm 
o 4 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm 
o 2 kpl. - Plaster 10 x 6 cm (16szt.) 

2 szt. 
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o 2 kpl. - Plaster (28szt.) 
o 2 szt. - Plaster 5m x 2,5 cm 
o 6 szt. - Opatrunek indywidualny M sterylny 
o 2 szt. - Opatrunek indywidualny G sterylny 
o 2 szt. - Opatrunek indywidualny K sterylny 
o 2 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80 
o 4 szt. - Chusta trójkątna 
o 2 kpl. - Chusta z fliseliny (10 szt.) 
o 2 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210 cm 
o 2 szt. - Nożyczki 19 cm 
o 8 szt. - Rękawice winylowe 

 1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych 

15.  Obraz LED 

 Obraz drukowany na płótnie - naciągnięty na ramę z drewna sosnowego o grubości 2cm - zaopatrzony w haczyki, do 
powieszenia na ścianę 

 Kompletny zestaw: 
o Obraz na płótnie 150x70 podświetlany białą, ciepłą taśmą LED 
o Zasilacz 12V (długość przewodu 1,8m) z zamontowanym włącznikiem 

 Gotowy do zawieszenia i podłączenia do gniazdka 

 Wymiar min: 150 cm x 70 cm 

 Wzór obrazu (krajobraz/kwiaty) do wyboru na etapie realizacji 

1szt. 

16.  Lustro 

 Prostokątna tafla otoczona ozdobną ażurową rama lustrzaną  

 sposób montażu: wiszące, pion/poziom- szerokość x wysokość: 80 x 120 cm- grubość ramy: 15 mm 

 Wymiary:  
o Szerokość 77 cm 
o Długość 116 cm 

 Konstrukcja: 
o Materiał wykonania szkło 
o Kształt prostokątny 

 Typ lustra wiszące 

 Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

1 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
5
 Ilość 

   

17.  
Ozdoba 

lustrzana 

 Połączenie lustra oraz obrazu o geometrycznej formie. 

 Wymiary(+/- 5 cm): 
o Szerokość 90 cm 
o Długość 162 cm 

 Konstrukcja 
o Materiał wykonania szkło 
o Wzór abstrakcyjny 

 Kształt prostokątny 

 Typ lustra wiszące 

 Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

 
 
 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

1 szt. 
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18.  
Poszewki na 

poduszki 

 Aksamitnie miękka poszewka 

 karbowany włos 

 gładki i prosty włos (do uzgodnienia na etapie realizacji, w całości wykonane z mikrofibry) 

 wymiary: 40X40cm, wysokość włosia 40 mm 

 kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

4 szt. 

19.  Tapeta 3D 

 Podkład: Flizelinowy  

 Odporność na wodę 

 Flizelina tworząca ocieplającą warstwę ochronną i pozwalającą oddychaćścianie 

 Jakość druku o rozdzielczości 600 dpi 

1 szt. 
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L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
5
 Ilość 

 Żywe kolory  

 Wzory powiększające pomieszczenie 

 Technika zadruku: laserowa (druk utwardzony termincznie) 

 Powłoka: pół-matowa 

 Wymiary(+/- 5 cm): 312 cm x 219 cm 

 Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
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CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
6
 Ilość 

1.  
Lodówko 

zamrażarka 

 Lodówko zamrażarka wolnostojąca. 

 Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 90 x 190 x 65 cm (+/- 5 cm) 

 Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 351l / 174l 

 Poziom hałasu [dB]: 37 

 Zastosowane technologie: Funkcja antybakteryjna, Total No Frost, Tryb wakacyjny 

 Rodzaj produktu: Multidoor 

 Ilość drzwi: 4 

 Położenie zamrażalnika: Na dole 

 Oświetlenie wnętrzaLED 

 Kolor: szary/grafitowy/stalowy - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji 

 Liczba półek- min.3 

 Komora świeżości 

 Szybkie chłodzenie 

 Wyposażenie: 3 półki szklane, 1 półka na butelki, 6 półek w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

1 szt. 

                                                      
6
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
. 
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CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
6
 Ilość 

 

2.  
Zmywarko 
wyparzarka 
uniwersalna 

 Zmywarka z funkcją wyparzania, sterowna elektromechaniczne 

 Przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1 

 Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm.  

 Wyposażona w jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego. 

 Możliwość wyboru cyklu mycia 120 s lub 180 s. 

 Wbudowane kontrolki temperatury pracy bojlera i komory. 

 Wyposażona w 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), zużycie wody nie więcej niż 2,5 l/cykl. 

 Moc grzałki komory - min. 3 kW, moc grzałki bojlera - min. 6 kW. 

 Kosz min. 500x500 mm. 

 W komplecie kosze: do talerzy, uniwersalny kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce oraz filtr powierzchniowy 

 Urządzenie z zamontowanym uzdatniaczem wody 

 Nóżki regulowane min. ~45 mm 

 Wysokość komory wsadowej min. ~415 mm 

 Materiał wykonania: stal nierdzewna 

 Parametry techniczne:  
o wysokość - min.: 1500 mm, głębokość - min.: 794 mm, szerokość - min.: 690 mm, 
o napięcie - min.: 400 V, 
o mocelektryczna min.: 6.8 kW 
o moc zainstalowana min.: 9.8 kW 
o moc grzałki bojlera min.: 6 kW 

1 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
6
 Ilość 

o moc grzałki komory min.: 3 kW 

3.  Okap 

 Okap kominowy 

 Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.): 90 x 100 x 50 cm 

 Wydajność maksymalna (tryb standardowy): 619 m3/h 

 Wydajność maksymalna (tryb intensywny): 746 m3/h 

 Poziom hałasu: 64 dB 

 Oświetlenie: ledowe 2x1,5 W 

 Sterowanie: sensorowe (dotykowe) 

 Regulacja prędkości: skokowa 4 stopnie 

 Liczba silników:1 

 Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg 

 Filtry przeciwtłuszczowe: aluminiowe 

 Średnica wylotu powietrza:15 cm 

 Kolor: szary/grafitowy 

 Wykończenie: szkło 

 Funkcje dodatkowe: timer 

 Filtr węglowy na start 

 Wyposażenie:elementy do montażu, filtr węglowy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, obudowa komina 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 

1 szt. 

4.  
Bateria 

kuchenna 

 Typ: stojąca 

 Rodzaj: jednodźwigniowa 

 Wykonanie korpusu: mosiądz 

 Kolor:chromonikiel 

 Wylewka: elastyczna 

 Wysokość korpusu:405 mm 

 Wysokość wylewki: 287 mm 

 Zasięg wylewki:180 mm 

 Otwór montażowy:32 mm 

 Funkcje dodatkowe:ceramiczna głowica, elastyczna wylewka, perlator 

 Wyposażenie:elementy do montażu, karta gwarancyjna, wężyki podłączeniowe 

1 szt. 

5.  
Czajnik 

elektryczny 

 Pojemność czajnikaminimalna   min1,7 litra, 

 moc  minimalna  2400 W, 

 wykonanie   tworzywo sztuczne, 

 funkcje dodatkowe   automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, 

 automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, 

2 szt. 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638781642
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331645464
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=324589980
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331649752
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CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
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 bezpiecznik termiczny, 

 podświetlany włącznik/wyłącznik, 

 zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas gotowania, 

 zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, 

 wyposażony w filtr antyosadowy, 

 element grzejny, 

 płaska grzałka płytowa, 

 kolor rekomendowany: biały i stalowy - kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 

6.  Odkurzacz 

 Typ przyssawki: odkurzacz przemysłowy, sucha 

 Objętość pojemnika - min. 33 l 

 Materiał pojemnika - stal szlachetna 

 Liczba rur ssących - co najmniej 2 

 Średnica rury ssącej - mn.36 mm 

 Długość węża ssącego - co najmniej 2.5 m 

 Średnica węża ssącego - min. 38 mm 

 Typy dyszy - cienka końcówka do odkurzania, końcówka do tapicerki, okrągła końcówka doodkurzania, końcówka do 
posadzki 

 Typ filtra- kaseta filtrująca, filtr workowy 

 Materiał filtra-papier, tekstylia 

 Klasa pyłu - H 

 Materiał rury ręcznej- tworzywo sztuczne lub aluminium 

 Zasilanie- prąd zmienny 

 Naprężenie- 230 V 

 Długość kabla: od 8.5 m 

 Wysokość: od 600mm do 650 mm 

 Szerokość: od 350 mm do 380 mm 

 Głębokość: od 350mm do 380 mm 

 Masa własna: do 12 kg 

 Maksymalna moc: do1200W 

1 szt. 

7.  Mikser 

Mikser ręczny  z misą obrotową  

 załączone wyposażenie: 2 końcówki do ubijania, 2 końcówki do wyrabiania, stojak z misą, tarcza przecierająca, łopatka,  
łopatka samozgarniająca 

 ilość prędkości: 5 

 funkcja Turbo 

 moc: 400 W 

 pojemność misy:  min 3 l 

1 szt. 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354052
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321270328
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CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 

L.p. Nazwa produktu Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje
6
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 zabezpieczenia: przed wyjęciem końcówek 

 konstrukcja: otwarta rączka 

 zastosowane technologie: końcówki ze stali szlachetnej | ruch wahadłowy podczas pracy na stojaku 

 inne: możliwość pracy na stojaku | możliwość pracy z nasadką miksującą | możliwość pracy z kubkiem miksują 

8.  

Kuchenka 
gazowa z 

piekarnikiem 
elektrycznym 

 Kuchenka wolnostojąca. 

 Pojemność:  min107 l 

 Budowa: gazowo-elektryczna 

 Liczba palników / pól grzejnych: 6 

 Termoobieg 

 Programator elektroniczny 

 Klasa energetyczna: B 

 Informacje o płycie: 
o 6 palników gazowych  
o Mały 0,9kW 
o 2 x średni 1,55kW 
o 2 x duży 2,6kW 
o WOK 4,8 kW potrójna korona 

 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (FFDx6) 

 metalowa pokrywa 

 Żeliwne ruszty 

 Pokrętła żaroodporne + zapalarka 

 Funkcje piekarnika: minutnik , ogrzewanie dolne , ogrzewanie dolne + górne + termoobieg , ogrzewanie górne 

 Kolor: srebrny/szary/grafitowy/stalowy - kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 

 Pozostałe parametry: 
o Podwójne szkło w drzwiach piekarnika 
o Oświetlenie 
o Włącznik światła oraz rożna 
o Termostat 
o Ruszt 
o Metalowe prowadnice 
o Głęboka blacha 
o Fizyczne 

 Głębokość: min.  64 max 65Szerokość:  min.  85 cm max 88 cmWysokość: min.90 cm 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

1 szt. 
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CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 
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6
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9.  Żelazko 

 Do wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania 

 Ciągły strumień pary: 55  g/min 

 Moc: 3000 [W] 

 Ciśnienie: 55 g/min 

 Gotowość do użycia: 2  min 

 Silne uderzenie pary: 250  g 

 Zróżnicowane poziomy pary 

 Prasowanie w pionie 

 Napięcie: 240 [V] 

 Spryskiwacz 

 Pojemność zbiornika wody: 300ml 

 Obracany przewód: Przewód obracający się o 360 stopni 

 Blokada kapania 

 Zintegrowane gniazdo zasilania 

 Długość przewodu zasilającego: 3m 

 Wybór poziomu strumienia pary na uchwycie 

 Możliwość stosowania wody z kranu 

1 szt. 
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CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI) 
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 Automatyczne wyłączanie 

 Wskaźnik 

 Kolor ostatecznie do wyboru na etapie realizacji. 

10.  
Deska do 

prasowania 

 Zintegrowany przedłużacz 

 Podstawka pod żelazko 

 Regulacja wysokości 

 Wymiary: 

 Głębokość:  min.38 cm 

 Szerokość:  min.120 cm 

 Wysokość minimalna: 75 cm 

 Wysokość maksymalna: 100 cm 

 Kolor ostatecznie do wybory na etapie realizacji 

1 szt. 
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CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje

7
 Ilość 

1.  
Fotel 

wypoczynkowy 

 Welurowa tapicerka ,duże oparcie. 

 Klasyczne pikowanie. 

 Sprężyna falista w siedzisku  

 Oparcie wzmocnione pasem tapicerskim. 

 Stały podłokietnik  

 Gładka, jednolita faktura tapicerki  

 Wysokie, proste nogi w kolorze przypominającym masyw brzozy. 

 Tapicerka w kolorze beżowym 

 Tkanina z warstwą ochronną hydrofobową 

 Przednie nogi fotela : 14 cm wysokości. 

 Tylne nogi fotela : 12,5 cm wysokości. 

 Wymiary 
o Wysokość: 100 cm 
o Głębokość: 95 cm 
o Szerokość: 80 cm 
o Wysokość nóżek: (+/- 5 cm) 12 cm 

 Konstrukcja 
o Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa, sklejka, karton 
o Tapicerka siedziska:tkanina 
o Wykonanie siedziska:pianka, sprężyny faliste 
o Tapicerka oparcia:tkanina 
o Wykonanie oparcia: pianka, pasy tapicerskie 
o Nogi/stopki:drewno 
o Tapicerka: tkanina 
o Rodzaj tkaniny: welur 

 2 szt. 

                                                      
7
 W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, 

jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je 
przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z 
nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji 
sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjemają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego 
konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest 
inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie. 
. 
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o Cechy charakterystyczne:pikowanie, wysokie nóżki 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

2.  
Fotel 

wypoczynkowy 

 Elektryczny fotel do masażu ze sztucznej skóry, pianki wypełniającej i żelaznej ramy. 

 Fotel powinien mieć 6 punktów masażu głowy, szyi, pleców i nóg - punkty winny emitować relaksujące wibracje. 

 Dołączony pilot umożliwiający wybór różnych programów masażu. 

 Oparcie winno być regulowane do tyłu, a podnóżek do góry. 

 Mebel powinien być wyposażony również w kieszeń boczną na pilota. 

 Materiał: sztuczna skóra (40% poliester, 35% PU, 15% PVC, 10% bawełna), sklejka, żelazo 

 Materiał wypełnienia: gąbka 

 Wymiary całkowite: 75 x 91 x 101 cm (szer. x gł. x wys.) 

 Wymiary w pozycji do leżenia: 75 x 138,5 x 84 cm (szer. x gł. x wys.) 

 Wymiary siedziska: 50 x 50 cm (szer. x gł.) 

2 szt. 
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 Wysokość siedziska nad ziemią: 45-61 cm 

 z USB 

 Zasilacz 5V 

 Z kieszenią boczną 

 Napięcie: 5V DC 

 Funkcje: masaż 

 Regulowane oparcie i podnóżek 

 Maksymalne obciążenie: 110 kg 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
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3.  
Fotel 

wypoczynkowy 

 Wymiary:  
o Wysokość: 94 cm 
o Głębokość: 66 cm 
o Szerokość: 65 cm 
o Wysokość nóżek: (+/- 5 cm) 29 cm 

 Konstrukcja: 
o Konstrukcja szkieletu:metal 
o Tapicerka siedziska:tkanina 
o Wykonanie siedziska:sprężyny faliste, pianka 
o Tapicerka oparcia:tkanina 
o Wykonanie oparcia:pianka 
o Nogi / stopki:metal 
o Cechy charakterystyczne:wysokie nóżki, ukośne nóżki 

 Kolor; odcienie żółtego/ złota - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

2 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje

7
 Ilość 

4.  
Fotel 

wypoczynkowy 

 Wymiary Fotela: 
o wysokość fotela 85 cm. 
o wysokość siedziska 49 cm. 
o szerokość siedziska 39,5 cm 
o wysokość oparcia 41 cm 
o głębokość siedziska 42,5 cm 
o szerokość fotela 58,5 cm. 
o głębokość 57,5 cm. 

 Wysokość podłokietników 70 

 Tkanina: welur 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 

2 szt. 
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5.  Stół 

 kolor biały z blatem w kolorze cappuccino (nogi białe/blat cappuccino - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia przed 
realizacją) 

 kolumnową podstawę zamiast tradycyjnych nóg (składającą się z kolumny centralnej oraz min. 2 nóg bocznych na kółkach, 
jednocześnie podstawa powinna być schowkiem dla wszystkich umieszczonych wewnątrz płyt) 

 poziome frezy na kolumnie 

 blat i podstawa stołu wykonane z płyty MDF i zabezpieczone akrylem i folią 

 rozkładanie stołu za pomocą dodatkowych płyt od  160 cm, przez  223 cm do  286 cm - rozsuwanie na kółkach za pomocą 
synchronicznej prowadnicy 

 Wymiary : wysokość -  . 75 cm; szerokość - . 100 cm; długość- 160 cm 

 długość rozłożony 1- 223 cm 

 długość rozłożony 2- min.286 cm 

 długość rozłożony 3- min.349 cm 

 długość rozłożony 4- min.412 cm 

 zakres regulacji blatu - 160 cm - 412 cm 

 Konstrukcja : 
o Wykonanie blatu -płyta MDF, grubość blatu 19/70mm 
o Rozkładany  
o Kształt blatu -prostokątny  
o Wykończenie blatu -akryl  
o Obrzeża blatu- akryl 
o Prowadnica -synchroniczna  
o Wkładki -wewnętrzne  
o Konstrukcja podstawy -baza  
o Wykonanie nogi -MDF 19 mm 
o Wykończenie nogi -folia połysk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4szt. 
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Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
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6.  Ława 

 kolor z blatem w kolorze cappuccino, wykończone na wysoki połysk (kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia przed 
realizacją) 

 kolumnowa podstawa w kolorze białym, spód podstawy w kształcie prostokąta w kolorze cappuccino (kolor ostatecznie do 
uzgodnienia z wykonawcą) 

 Wymiary: wysokość - 50 cm; szerokość - 60 cm; długość - 120 cm  

 Konstrukcja:  
o Wykonanie blatu  - płyta MDF 
o Kształt blatu - prostokąt 
o Obrzeża blatu - akryl - połysk o zwiększonej odporności na zrysowania 
o Wykończenie blatu - akryl - połysk o zwiększonej odporności na zarysowania 
o Grubość blatu - 60 mm 
o Wykonanie nogi - płyta MDF 
o Wykończenie nogi - folia, połysk 
o Grubość nogi - 460x490x200mm   

 
Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

 

 

 

1 szt. 

7.  Krzesła 
 przyjemna w dotyku ekoskóra - łatwa w czyszczeniu 

 wytrzymałe nogi zapewniające pełną stabilność 
50 szt. 
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 modne pikowania 

 Dane techniczne:  
o Głębokość krzesła: 63 cm; Szerokość krzesła: 42 cm; Wysokość krzesła: 100 cm 
o Wysokość siedziska: 47 cm; Szerokość siedziska: 42 cm; Głębokość siedziska: 63 cm 

 Maksymalne obciążenie: 100 kg 

 Materiał obicia: ekoskóra 

 Materiał korpusu: metal 

 Kolor obicia: cappuccino-biały; Kolor korpusu: chrom; - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 
  

8.  Stolik okrągły 
 Długość: [cm] 100 

 Szerokość: [cm] 100 
1 szt. 
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 Wysokość: [cm] (+/- 5 cm) 77 

 Rodzaj stołu:nierozkładany 

 Kształt blatu:okrągły 

 Rodzaj blatu:szkło hartowane 

 Kolor blatu:transparentny 

 Rodzaj nóg (podstawy):metal 

 Kolor nóg (podstawy):chrom/złoty -kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

9.  

Stolik okrągły 
(1 sztuka ze 

środków 
własnych) 

 Długość: [cm] 60 

 Szerokość: [cm] 60 

 Wysokość: [cm] (+/- 5 cm) 77 

 Rodzaj stołu:nierozkładany 

 Kształt blatu:okrągły 

 Rodzaj blatu:szkło hartowane 

2 szt. 
(z czego 

1 szt.  
ze 

środków 
własnych

) 
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 Kolor blatu:transparentny 

 Rodzaj nóg (podstawy):metal 

 Kolor nóg (podstawy):chrom/złoty -kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

10.  
Łóżko-tapczan-

lewe 

 Łózko tapicerowane o powierzchni spania 90x200 

 Tapicerowane i pikowane wezgłowie i osłona boczna 

 Materac piankowy 

 Boki materaca obszyte tkaniną w kolorze łóżka 

 Pojemnik na pościel z podnośnikami sprężynowymi. 

 WYMIARY: 
o szerokość: (+/- 5 cm) 95 cm 
o głębokość: (+/- 5 cm) 205 cm 
o wysokość: (+/- 5 cm) 88 cm 
o powierzchnia spania: 90 x 200 cm 

1 szt. 
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 kolor rekomendowany: zielony - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 
 

11.  
Łóżko-tapczan-

prawe 

 Łózko tapicerowane o powierzchni spania 90x200. 

 Tapicerowane i pikowane wezgłowie i osłona boczna 

 Materac piankowy 

 Boki materaca obszyte tkaniną w kolorze łóżka 

 Pojemnik na pościel z podnośnikami sprężynowymi 

 WYMIARY: 
o szerokość: (+/- 5 cm) 95 cm 
o głębokość: (+/- 5 cm) 205 cm 
o wysokość: (+/- 5 cm) 88 cm 
o powierzchnia spania: 90 x 200 cm 

 kolor rekomendowany: zielony - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

 
 
 
 
 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

1 szt. 
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12.  Szafa 

 wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, 

 możliwość regulacji poziomu,  

 panele przednie (drzwi) posiadają zamek,  

 szafy wykonane na wymiar o szerokości i wysokości na całą ścianę , 

 krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty, 

 uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium , 

 półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem, 

 szafa zamykana na drzwi przesuwne (typu komandor), wyposażone w zamek, 

 okucia drzwi szafy w kolorze aluminium, 

 wnętrze szafy wyposażone w półki w odstępach po ok. 40 cm, 

 ściana tylna wykonana  z płyty laminowanej   o grubości 18 mm, w kolorze frontu, 

 nóżki szaf regulowane, 

 szafa posiada u spodu listwę maskującą nóżki (cokolik) w kolorze płyty o wysokości 10 cm,  

 wymiary dostosowane do pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy 

 kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 
 

 
 
 
 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

1 szt. 
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13.  

Biurko- 
zabudowa 
stanowiska 

komputeroweg
o 

 Zabudowa stanowiska komputerowe wykonana z płyty laminowanej 36mm 

 Nogi biurka z płyty 36 mm lub metalowe (malowane proszkowo) - nogi biurka winny posiadać możliwość 
poziomowania/regulacji,  

 krawędzie blatów zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty,  

 stanowisko komputerowe winno posiadać 3-4 przelotki na kable - umieszczone w blacie blatu (ostatecznie wskazane 
przez Zamawiającego na etapie realizacji),  

 w blacie winna być zamontowana kratka wentylacyjna na grzejnik 

 pod blatem po prawej i po lewej stronie biurka, półka na stację komputerową wraz z zamykaną na klucz szufladą.  

 Szuflady na prowadnicach rolkowych. 

 Wymiary: (+/- 5 cm) 
o długość 296 cm  

1 szt. 
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o szerokość 65 cm 
o wysokość 75 cm 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 

14.  Dywan 

 Długość (cm): (+/- 5 cm) 150 

 Szerokość (cm): (+/- 5 cm) 80 

 Typ:SZTUCZNA SKÓRA 

 Materiał:100% poliester 

 Przeznaczenie:wewnętrzne 

 Deseń/wzór dominujący:abstrakcyjny 

 Sposób tkania:maszynowy 

2 szt. 
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 Kolor rekomendowany:beżowy/złoty - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 

 Kształt:prostokąt 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 

15.  Witryna -lewa 

 Za drzwiami - 5 wnęk (3 półki z płyty, 2 polki szklane-podświetlane LED) 

 Maksymalne obciążenie półki z płyty wynosi 5 kg, a szklanej 3 kg. 

 Drzwi wyposażone w system „push to open” 

 Witryna  wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem. 

 Białe fronty wykończone na wysoki połysk połączone z kolorem dębu szlachetnego 

 Front winien być pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno. 

 Wymiary: Wysokość 197 cm; Głębokość 42 cm; Szerokość 73 cm;  

 Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

 Wykończenie korpusu:folia 

 Konstrukcja blatu:płyta meblowa 

 Wykończenie blatu:folia 

 Konstrukcja półki:płyta meblowa 

 Wykończenie półek:folia 

 Konstrukcja frontów:płyta meblowa 

 Wykończenie frontów:folia 

 Rodzaj i grubość szkła-front:4mm 

 Uchwyty:brak 

 Rodzaj oświetlenia:LED 

1 szt. 
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 Liczba drzwi:1 

 Liczba półek zamykanych:5 

 Układ:lewy 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 
  

16.  Witryna- prawa 

 Za drzwiami 5 wnęk (3 półki z płyty, 2 polki szklane-podświetlane LED) 

 Maksymalne obciążenie półki z płyty wynosi 5 kg, a szklanej 3 kg 

 Drzwi wyposażone w system „push to open” 

 Witryna wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem 

 Białe fronty wykończone na wysoki połysk połączone z kolorem dębu szlachetnego 

 Front winien być pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno. 

 Wymiary: Wysokość 197 cm; Głębokość 42 cm; Szerokość 73 cm 

 Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

 Wykończenie korpusu:folia 

 Konstrukcja blatu:płyta meblowa 

1 szt. 
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 Wykończenie blatu:folia 

 Konstrukcja półki:płyta meblowa 

 Wykończenie półek:folia 

 Konstrukcja frontów: płyta meblowa 

 Wykończenie frontów:folia 

 Rodzaj i grubość szkła-front:4mm 

 Uchwyty:brak 

 Rodzaj oświetlenia:LED 

 Liczba drzwi:1 

 Liczba półek zamykanych:5 

 Układ:prawy 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

  
 

17.  Komoda 

 Front pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno. 

 Komoda  wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem. 

 Białe fronty  wykończone na wysoki połysk połączone z kolorem dębu szlachetnego 

 Front jest pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno. 

 Wymiary: Wysokość: 98 cm; Głębokość: 42 cm; Szerokość: 162 cm 

2 szt. 
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 Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

 Wykończenie korpusu: folia 

 Konstrukcja blatu: płyta meblowa 

 Wykończenie blatu: folia 

 Konstrukcja półki: płyta meblowa 

 Wykończenie półek: folia 

 Obciążenie dopuszczalne półki: 5 kg 

 Konstrukcja frontów: płyta meblowa 

 Wykończenie frontów: połysk, folia 

 Prowadnice: system „push to open” 

 Uchwyty: brak 

 Rodzaj oświetlenia: LED 

 Liczba drzwi: 2 

 Rodzaj drzwi: pełne 

 Liczba półek zamykanych: 4 

 Liczba szuflad: 3 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

  
 

18.  Półki 
 Półka wisząca ,wykonana z płyty meblowej i wykończonalaminatem. 

 Białe fronty  wykończone na wysoki połysk. 

 Wymiary: Wysokość: 27 cm; Głębokość: 22 cm; Szerokość: 132 cm 

2 szt. 
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 Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 

 Wykończenie korpusu: folia 

 Konstrukcja blatu: płyta meblowa 

 Wykończenie blatu:folia 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

 

19.  Szafka 

 Wykonana z płyty laminowanej o grubości 36 mm 

 Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem 

 Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty 

 Możliwość regulacji poziomu 

 Komoda winna składać się z 2 szafek (po prawej i lewej stronie) oraz 4 szuflad na prowadnicach rolkowych (pośrodku) 

 Panele przednie (drzwi oraz szuflady) winny posiadać zamek 

 Okucia drzwi szafy w kolorze aluminium 

 Drzwi winny być zamontowane na zawiasach wyposażone w uchwyt z aluminium 

 Wnętrze szafy wyposażone w półki w odstępach po ok. 40 cm  

 Ściana tylna w kolorze frontu (wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm) 

 Nóżki regału regulowane, 

 Regał winień posiadać u spodu listwę maskującą nóżki (cokolik) w kolorze płyty o wysokości 10 cm 

 Wymiary:  
o długość: 157 cm 
o wysokość: 110 cm 
o szerokość: 40 cm 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

1 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje

7
 Ilość 

 
 

20.  
Regał z 

półkami-
otwarty 

 Regał otwartywewnątrz z półkami 

 wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm 

 Wymiary: 
o wysokość (+/- 5 cm) 120cm 
o szerokość (+/- 5 cm) 150cm 
o głębokość (+/- 5 cm) 45cm 
o odległość pomiędzy półkami 40 cm 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 

1 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje

7
 Ilość 

 

21.  
Szafa 

metalowa na 
ubrania BHP 

 Szafka ubraniowa metalowa 2 segmentowa 

 Konstrukcja skręcana - konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. 

 Drzwi  skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach. 

 Wywietrzniki na dolnej i górnej części drzwi gwarantujące cyrkulację powietrza. 

 Dwa profile wzmacniające gwarantujące sztywność drzwi. 

 W każdym segmencie winna znajdować się półka, drążek na ubrania z trzema uchwytami na wieszaki 

 Szafki winny być wyposażone w zamki z jednopunktowym ryglowaniem - każdy zamek winien posiadać 2 klucze.  

 Ilość segmentów: 2. 

 Grubość ścianek 0,6 mm. 

 Malowana proszkowo. 

 Podwójny profil wzmacniający drzwi. 

 Metalowe ślizgacze, chroniące szafę przy przesuwaniu. 

 Miejsce na identyfikator 

4 szt. 

22.  
Szafka na 

klucze 

 Zamykana szafka ze stałymi listwami na min 36 kluczy - drzwi ze szkła hartowanego 

 Szafka z haczykami umocowanymi na stałe 

 Drzwi ze szkła hartowanego,zamykane zamkiem, wraz z kompletem śrub z kołami służącymi do mocowania 

 Wyposażona w komplet zawieszek do kluczy w kolorach: czarnym,czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym  

 Wymiary min: (+/- 5 cm) 240 x 220 x 80 mm 

1 szt. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje

7
 Ilość 

23.  
Wieszak na 

ubrania -
ścienny 

 Płyta laminowana 18 mm Wymiar: min. 40 cm x  min.100 cm 

 Haczyki: Haczyk duży: rozstaw 21 mm, Wys. 130 mm, Szer. 72 mm, Haczyk mały: rozstaw 21 mm, Wys. 45 mm, Szer. 
72 mm 

 Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji. 
 

Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model) 
 

 

1 s
z
t
. 



 

 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 
 
 

 

 


