Załącznik nr 1 do siwz ZP 25/2012/CZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dostawa
Nazwa:
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi
PPNT wybudowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego
Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna
Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wyposażenie pokoi
socjalnych.
Źródło finansowania:
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I
Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż mebli do dwóch
pokojów socjalnych oraz jednego pokoju narad w Budynku Inkubatora Technologicznego
wraz z Centrum Obsługi PPNT położonego w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownisko,
przy drodze nr DK 869. Pokoje te znajdują się odpowiednio:
a) pokój nr 1 – parter w/w budynku oznaczony numerem 1.19
b) pokój nr 2 – I piętro w/w budynku oznaczony numerem 2.40
c) pokój nr 3 – pokój narad na parterze budynku, oznaczony numerem 1.22
Ad a) W pokoju nr 1 zaplanowano wykonanie mebli, na które składać się będą
następujące elementy:
szafki kuchenne - 3 szafki wiszące, 3 szafki stojące, w tym szafka pod zlewozmywak
stalowy Franke DSN 720-T;
zabudowę zmywarki do naczyń o wymiarze 82 cm x 45 cm x 55 cm (wymagany
obmiar z natury w w/w budynku);
stół dla 4 osób;
zamawiający zapewnia 4 szt. krzeseł, lodówkę oraz zmywarkę i w/w zlewozmywak.
Ad b) W pokoju nr 2 zaplanowano wykonanie mebli, na które będą się składać
następujące elementy:
szafki kuchenne – 1 wisząca, 1 stojąca do zabudowy zlewozmywaka stalowy
Franke DSN 720-T;
zamawiający zapewnia lodówkę, stół, 4 szt. krzeseł i w/w zlewozmywak.
Ad c) W pokoju nr 3 (tj. pokoju narad) zaplanowano wykonanie mebli, na które będą się
składać następujące elementy:
sofa i 2 fotele wykonane ze skóry naturalnej lub materiału carabu;
stolik kawowy wykonane z płyty obustronnie laminowanej lub szkła;
szafka w tym samym kolorze jak stolik kawowy.
Dostarczenie i montaż:
Projekt aranżacji pokoi dostarczony zostanie w terminie do 5 dni od podpisania
umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag w w/w projekcie
w terminie do 2 dni od przedstawienia przez Wykonawcę. Wykonawca ponownie
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przedstawi projekt Zamawiającemu w terminie 1 dnia od wniesienia uwag. Wykonawca
po wyborze i zaakceptowaniu jego projektu ma 10 dni na wykonanie i montaż mebli w
opisanych pokojach. Meble winny być wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie
higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze
blatów i/lub frontów.
Wszystkie meble mają być wykonane z jednej partii materiału tak, aby nie różniły
się kolorystyką lub odcieniem. Ostateczny kolor mebli wybrany zostanie po okazaniu
próbek materiału. Próbki dostarcza wykonawca w terminie do 2 dni od daty zawarcia
umowy. Próbki należy dostarczyć do pokoju nr 313 w siedzibie RARR. Próbki zostają
u Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się zamontować zlewozmywaki w w/w pokojach na
wykonanych przez siebie meblach. Zlewozmywaki dostarcza Zamawiający.
Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał szczegółowego
obmiaru w/w pomieszczeń w budynku Inkubatora Technologicznego.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie,
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli
39100000-3 - Meble
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39121000-6 - Biurka i stoły
39121200-8 - Stoły
39113000-7 - Różne siedziska i krzesła
39114100-5 - Tapicerka
39111000-3 - Siedziska

urządzenia

domowe
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