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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2021/RPOWP/1.4.1. 

 

 

SPECYFIKACJA DOSTAW I USŁUG 

I. Informacje wstępne 

Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie dostawy i 

montażu wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa dwunastu budynków rekreacji 

indywidualnej w Ustrzykach Dolnych.” 

1. Realizacja zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Dostawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy 

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

2. Zamawiający wymaga, aby wyposażenie dostarczone w ramach realizacji umowy było 

sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: 

- dostawą, instalacją i montażem wyposażenia w docelowym miejscu eksploatacji. 

Ogólne wymagania obsługi gwarancyjno-serwisowej w zakresie dostaw: 

a. Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny być objęte 24 

miesięczną gwarancją. 

b. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu: 

• usuwanie wszelkich wad i nieprawidłowości powstałych na wskutek standardowej i zgodnej 

z przeznaczeniem eksploatacji przedmiotu zamówienia 

• przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w godzinach 8.00-15.00 (telefon lub e-mail) z 

możliwością zgłaszania awarii bezpośrednio u producenta (na wypadek braku reakcji 

serwisowej ze strony Dostawcy) 

• naprawę, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, od momentu zgłoszenia usterki 

• dostęp do bezpośredniego wsparcia technicznego producenta. 

c. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji, istnieje konieczność wykonywania płatnych 

okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt 

Dostawcy. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i 

dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-

użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". 

 

II. Dostawa wyposażenia do 12 domków rekreacji indywidualnej: 

 

Lp. Nazwa elementu wyposażenia oraz minimalne parametry Ilość 

1. Telewizor 

Rodzaj: LED, ekran: 43",  format HD: UHD/4K, technologia 
12 sztuk 
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HDR (High Dynamic Range), system dźwięku przestrzennego: 

Dolby Digital Plus, wbudowane głośniki: 2, moc głośników [W]: 

20, menu w języku polskim, zasilanie: 220-240V; 50-60Hz 

2. Sofa 3osobowa rozkładana 

Rodzaj: rozkładana, materiał: tkanina, kolor szary, z 

pojemnikiem pod siedziskiem 

12 sztuk 

3. Stolik kawowy 

Materiał: lite drewno, nogi wykonane z drewna lub stali, 

prostokątny, o wymiarach ok. 60x100 cm. 

12 sztuk 

4. Fotel 

Materiał: tkanina, kolor szary (identyczny lub zbliżony do koloru 

sofy z poz. 2) 

24 sztuki 

5. Kuchenka elektryczna indukcyjna 

Wymiary: (szer. x gł.)  ok. 59,2 x 52,2 cm; moc przyłączeniowa:  

7,4 kWh; pola grzewcze: 4 pola indukcyjne, wykonanie płyty 

grzewczej: ceramiczne, kolor płyty grzewczej: czarny; 

sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe 

(sensorowe) na płycie grzewczej; napięcie zasilania: 230V, 400V 

12 sztuk 

6. Okap kuchenny 

Szerokość: 60 cm; kolor: czarny, montowany bezpośrednio do 

ściany; materiał wykonania: stal, wykończona lakierem, gładka 

powierzchnia; maksymalna wydajność wyciągu (norma EN-

61591) (w m³/h): 162 

12 sztuk 

7. Zlewozmywak 

Materiał: stal nierdzewna;  wymiary (szer. x dł. w cm): 78 x 43.5 

Głębokość misy (w cm): 15; ilość komór: 1 komora, 1 ociekacz; 

kształt zewnętrzny: prostokątny; akcesoria montażowe w 

zestawie 

12 sztuk 

8. Stół 

Materiał: lite drewno; wymiary: ok. 90x160 cm 
12 sztuk 

9. Krzesło 

Siedzisko: gięta sklejka, laminat, bezbarwny lakier akrylowy; 

rama krzesła: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa; 

kolor: czarny; wymiary: szerokość ok. 49 cm, głębokość: ok. 52 

cm, wysokość ok. 86 cm 

96 sztuk 

10. Lodówko-zamrażarka 

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG): 189 x 60 x 66 

cm; kolor: czarny; położenie zamrażarki: na dole; sterowanie 

elektroniczne; Zmiana kierunku otwierania drzwi; liczba 

termostatów: 2; liczba agregatów: 1; klasa energetyczna: F; 

pojemność użytkowa chłodziarki: ok. 228 litrów; pojemność 

użytkowa zamrażarki: ok. 111 litrów. 

12 sztuk 
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11. Wkład kominkowy 

Piec wolnostojący typu koza; materiał wykonania: żeliwo; moc 

nominalna: 8 kW; zakres mocy grzewczej (kW): 7.0 - 11.0; 

rodzaj paliwa: sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%);  

12 sztuk 

12. Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego z brodzikiem 

Kabina prysznicowa 

Profil: otwarty; kształt: pięciokątny; wymiary: długość 90 cm, 

szerokość 90 cm;  

Brodzik prysznicowy 

Dostosowany wymiarem do kabiny prysznicowej; wymiary: 

szerokość 90 cm, długość 90 cm, głębokość 2,5 cm, grubość 5 

cm; kształt brodzika: pięciokątny; akrylowy; możliwość montażu 

na stopie lub stelażu 

12 sztuk 

13. Zestaw WC 

Rodzaj miski: oszczędzający miejsce; materiał wykonania: 

ceramika; odległość odpływu od ściany: 17 cm; pojemność 

spłukiwania: 3/5 l; deska w komplecie; materiał wykonania 

deski: duroplast; deska antybakteryjna, wolnoopadająca. 

12 sztuk 

14. Umywalka 

Materiał: ceramiczna; wymiar: szerokość 40 cm; sposób 

montażu: ścienna; z otworem na baterie; kolor biały. 

12 sztuk 

15. Bateria umywalkowa 

Typ montażu: stojący; materiał: chrom; typ: jednouchytowa. 
12 sztuk 

16. Bateria prysznicowa 

Zestaw natryskowy przesuwny; rączka natrysku 3-funkcyjna, 

strumienie: deszcz, masaż, mieszany; materiał: chrom;  

12 sztuk 

17. Podwójne łóżko 

Materiał: lite drewno; drewniane nogi; wymiary: 160x200 cm, z 

oparciem 

24 sztuki 

18. Łóżko pojedyncze 

Materiał: lite drewno; drewniane nogi; wymiary: 90x200 cm, z 

oparciem 

48 sztuk 

19. Szafka na poddasze 

Materiał: drewno jesionowe; typ: pieniek; wymiary: wysokość 

40 cm, średnica: 25 -30 cm 

72 sztuki 

20. Szafa na poddasze 

Materiał: płyta wiórowa/płyta pilśniowa; wymiary: szerokość 78 

cm, głębokość 50 cm, wysokość 190 cm; dwudrzwiowa, w 

środku drążek na powieszenie ubrań oraz min. 2 półki. 

12 sztuk 

21. Rower 

Typ górski; materiał ramy: aluminium. 
24 sztuki 

22. Bania 1 sztuka 
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Balia ogrodowa o rozmiarze 180 cm; materiał: drewno; 

wyposażenie: z wbudowanym piecem oraz kominem, daszek 

oraz specjalne drewniane zabezpieczenie przed poparzeniem, 

zamykana drewnianą pokrywą, drewniane schodki. 

23. Basen rozporowy 

Stelażowy, prostokątny; wymiary: ok. 732 x 366 x 132 cm; 

pojemność: ok. 30000 l; minimalne wyposażenie: pompa 

piaskowa, komplet przyłączy z rurami, bezpieczna drabinka z 

podestem, termometr basenowy,  

1 sztuka 

24. Komplet mebli kuchennych 

Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej, obrzeże PCV, 

zawiasy blum, prowadnice blum tandembox antaro  

W skład kompletu wchodzi: 

1. Szafka dolna zabudowa zmywarki 45x90x60 

2. Szafka dolna 68x90x60 zlewowa jeden system szuflad 

3. Szafka narożna z jedną półką 123x90x60 

4. Szafka dolna zabudowa piekarnika 60x90x60 

5. Szafka dolna szuflady trzy systemy szuflad 60x90x60 

Półki górna na stelażu metalowym składająca się z dwóch półek 

o wymiarach 178x20x3,6. 

12 kompletów 

 

 


