Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
Wymagania niezbędna dla przedmiotu zamówienia
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiot
zamówienia

Opis

WYPOSAŻENIE
Jadalnia
Stół do jadalni
Minimalne wymiary:
160x80x70 cm;
Kolor: dąb, dąb naturalny, dąb
sonoma, orzech, sosna
Odporny na ścieranie i
zarysowania;
Krzesło
Krzesło drewniane z
materiałowym siedziskiem,
Kolor drewna: dąb, dąb
naturalny, dąb sonoma,
orzech, sosna
Krzesła muszą stanowić
komplet ze stołem !
Pokój dzienny
Regał
Szerokość min: 80 cm;
wysokość min: 180 cm;
głębokość min: 30 cm;
Kolor: dąb, dąb naturalny, dąb
sonoma, orzech, sosna
Zestaw
Wymiary kanapy/wersalki:
wypoczynkowy
wysokość min. 80 cm,
(wersalka/kanap szerokość min. 130 cm,
a + 2 fotele)
głębokość min. 40 cm
Wymiary fotela: wysokość
min. 80 cm, szerokość min. 40
cm, głębokośc min. 40 cm;
Kolor zestawu do uzgodnienia
z zamawiającym
Stolik kawowy
Szerokość min. 80 cm,
Kolor: dąb, dąb naturalny, dąb
sonoma, orzech, sosna
TV+ antena+
Przekątna ekranu min. 40 cali,
uchwyt
format HD, kolor dowolny, w
zestawie z uchwytem do
zawieszenia oraz anteną.
Zestaw gier
• Zesatw składa się z minimum 3
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Potwierdzenie
spełnienia
wymagań
(spełnia/ nie
spełnia)

planszowych

8.

9.

Sprzęt audio

gier planszowych dla osób
starszych (np. szachy, warcaby,
bingo, itp.)
•

Biurko + krzesło•
obrotowe

•

10. Szafa biurowa z
zamkiem

11. Zestaw mebli
kuchennych

12. Zestaw naczyń
kuchennych

Odtwarzanie płyt CD, radio,
wejście USB; zestaw: wieża + 2
głośniki, Zasilanie: 220 - 240 V
50/60 Hz; w zestawie pilot i
przewody głośnikowe,
Gabinet specjalistów
Kolor biurka: dąb, dąb
naturalny, dąb sonoma,
orzech, sosna, biały; biurko z
szufladą i szafką;
Krzesło obrotowe: kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym;
krzesło na kółkach z
możliwością regulacji
wysokości siedziska.
Minimalne wymiary:
160x60x30 cm, Kolor: dąb, dąb
naturalny, dąb sonoma,
orzech, sosna; z wbudowanym
zamkiem.
Kuchnia
W skład zestawu wchodzą:
min. 3 szafki górne, min. 3
szafki dolne, blat o głębokości
min 40 cm, z możliwością
zamontowania zlewozmywaka
z ociekaczem,
Kolor mebli: biel, wenge,
sonoma, dąb.
Zestaw mebli musi posiadać
wszystkie części składowe
(uchwyty, zawiasy, listy
montażowe, itp.)
W skład zestawu wchodzi:
-15 szklanek poj. min. 200 ml,
wykonane z przejrzystego
szkła;
- 15 filiżanek o poj. min. 200
ml, w zestawie ze spodkiem,
kolor biały,
- 15 talerzy płytkich
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13. Czajnik
elektryczny

14. Zlew + bateria

15. Lodówka

16. Lustro
17. Nakładki na
sedes

obiadowych, w kolorze
białym, o śr. min. 22 cm;
- 15 talerzy głębokich
obiadowych, w kolorze białym,
poj. min. 300 ml;
- 15 talerzyków deserowych, w
kolorze białym, o śr. min. 15
cm;
- 15 noży, wykonanie ze stali
nierdzewnej, dł. Min. 18 cm,
kolor srebrny;
-15 widelcy wykonanie ze stali
nierdzewnej, dł. Min. 18 cm,
kolor srebrny;
-15 łyżek obiadowych,
wykonanie ze stali
nierdzewnej, dł. Min. 18 cm,
kolor srebrny;
- 30 łyżeczek deserowych,
długość min. 10 cm, kolor
srebrny;
- 2 dzbanki szklane, z
uchwytem, pojemność min. 1
l;
- zestaw noży kuchennych: min
3 szt. noże o różnej wielkości i
przydatności, stal nierdzewna.
Pojemność min. 1,5 l; grzałka
płytkowa, automatyczny
wyłącznik, wskaźnik poziomu
wody.
Typ: 1 komora z ociekaczem,
wpuszczany, stal nierdzewna,
w zestawie z baterią
zlewozmywakową.
Wolnostojąca, dwudrzwiowa,
zamrażalnik górny lub dolny,
kolor biały lub srebrny,
wysokośc min, 140 cm. Klasa
energetyczna min. A+
Łazienka
Lustro z ramą, do zawieszenia,
wym. min. 50x40 cm.
Powierzchnie antypoślizgowe
na spodzie, wysokość nakładki
min. 100 cm, produkt
medyczny, dopuszczalne

sztuka

1

zestaw

1

sztuka

1

sztuka

2

sztuka

2

obciążenie min. 150 kg.
18. Podajnik na
Kolor: biały, szary, czarny,
ręczniki
pojemność min. 150
papierowe
ręczników, odporny na
zarysowania i pęknięcia,
możliwość zamontowania na
ścianie.
19. Podajnik/
Kolor: biały, przeźroczysty;
dozownik na
odporny na zarysowania i
mydło
pęknięcia, możliwość
zamontowania na ścianie.
Pokój rehabilitacyjny
20. Piłki do ćwiczeń Materiał: PVC, średnica: 2x65
cm, 2x75cm, 1x85cm, kolor
dowolny, maksymalne
obciążenie min. 200kg,
wytrzymała oraz elastyczna.
21. Rotory do
Regulacja oporu pracy rotora,
ćwiczeń rąk i
składany, stabilny, stopki
nóg
antypoślizgowe, rama stalowa,
lakierowana, przedmiot
medyczny.
22. Tablica do
Konstrukcja wykonana z
ćwiczeń
drewna i stali, wysokość
manualnych
tablicy regulowana,
dłoni
wyposażona w obciążniki.
23. Maty do
Długość. Min. 60x35x2cm,
rehabilitacji stóp kolce do akupresury, materiał:
kolce- ABS, mata- bawełna;
kolor dowolny
24. Piłeczki do
15 różnych piłeczek do
rehabilitacji
rehabilitacji dłoni, z kolcami
dłoni
lub bez, średnica od 5 cm do
10cm, wyrób medyczny, różny
stopień sprężystości: ekstra
miękki, miękki, twardy,
25. Rower
Regulacja wysokości siedzenia,
magnetyczny
regulacja oporu, czytelny
pionowy
wyświetlacz, antypoślizgowe
pedały, czujnik pulsu,
maksymalna waga
użytkownika min. 110 kg,
26. Rower
Regulacja oporu, wygodne
magnetyczny
siedzisko z ergonomicznym
poziomy
oparciem, sensory pulsu,
antypoślizgowe pedały,
wyświetlacz LCD.
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27. Stepper

28. Maty do
ćwiczeń

29. Wieszak na
maty
30. Materac do
ćwiczeń

31. Receptor/
masażer do stóp
32. Taśmy
rehabilitacyjnezestaw
33. Parawan

34. Apteczka

35. Ciśnieniomierz

Regulacja oporu, licznik, dwa
pionowe ruchome ramiona,
maksymalna waga
użytkownika 100 kg, podpory
antypoślizgowe.
Długość min. 160 cm, Grubość
min. 1cm, materiał-pianka,
możliwość powieszenia maty,
antypoślizgowa, kolor
dowolny.
Materiał: stal, rozstaw haków
do zawieszenia ok. 50 cm,
możliwość montażu na ścianie.
Możliwość składania, długośc
min. 170 cm, szerokość min.
60 cm, grubość min. 2 cm,
kolor:dowolny.
Drewniany, min. 2 ruchome
rolki zamontowane na
podstawce.
Każdy zestaw musi się składać
z min. 4 taśm/ gum o różnym
oporze, wymiary: obwód min.
50 cm.
Wolnostojący, min. 3 skrzydła,
wysokość min.160 cm, kolor
ściany: biały, kremowy, szary.
Apteczka zakładowa z
wyposażeniem: zestaw
plastrów, plaster na szpulce,
bandaż elastyczny min, 5 szt,
rękawiczki winylowe, chusta
opatrunkowa min. 2 szt.,
bandaż z kompresem min. 2
szt., kompres na razy min. 4
szt., chusta trójkątna, koc
termiczny, nożyczki, chusteczki
nasączone, aparat/ustnik do
sztucznego oddychania.
Ciśnieniomierz naramienny,
elektroniczny, wyświetlacz
LCD, automatyczne
pompowanie, pomiar ciśnienia
krwi i tętna, mankiet na ramię
o obwodzie min. 20 cm,
zasilany na baterię lub zasilacz,
urządzenie medyczne.
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36. Fotel z masażem Kolor dowolny, dobra
ergonomia, min. 6 punktów
masażu, zasilany bezpośrednio
z sieci 230 V, maksymalne
obciążenie min. 110kg,
regulacja kąta siedzenia, pilot
do sterowania.
37. Kołnierz
Min. 8 punktów masujących, 2
masujący
kierunki masażu, możliwość
masażu m.in. placów, karku,
ramion, brzucha, nóg, zasilacz
sieciowy w zestawie, kolor
dowolny.
38. Stół
Stół do ustawienia sprzętów i
akcesoriów, minimalne
wymiary 150x60x55 cm, Kolor:
dąb, dąb naturalny, dąb
sonoma, orzech,
sosnaOdporny na ścieranie i
zarysowania;
39. Szafa na ubrania Garderoba do przedpokoju z
+ szafka na buty szafą na ubrania i szafką do
schowania butów, wym. min.
180x90x25 cm, Kolor: dąb, dąb
naturalny, dąb sonoma,
orzech, sosna.
40. Kosz na śmieci
Plastikowy, kolor dowolny,
pojemność min. 3 l,
Pokój socjalny
41. Szafa na ubrania Kolor: dąb, dąb naturalny, dąb
sonoma, orzech, sosna, z
drążkiem do zawieszenia
ubrań, dwudrzwiowa.
42. Stół + krzesła
W zestawie minimum 4
krzesła, wym. stołu min. 120x
80 cm, Kolor: dąb, dąb
naturalny, dąb sonoma,
orzech, sosna, czarny, biały,
Krzesła muszą stanowić
komplet ze stołem.
Plac przy obiekcie
43. Pawilon/ altana Wymiary min. 3mx3m,
ogrodowa
z dachem, pomalowana i
drewniana
zaimpregnowana, odporna na
działanie czynników
atmosferycznych, ściany
częściowo zabudowane. Przed
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44. Meble
ogrodowe

45. Huśtawka
ogrodowa
drewniana

46. Rolety/Żaluzje
okienne

realizacją zamówienia
zalecamy kontakt z
zamawiającym!.
W skład zestawu wchodzi stół
zestaw
o min. wym. 180x60 cm, oraz 2
ławki o min. wym. 180x 30 cm;
pomalowane i
zaimpregnowane, odporne na
działanie czynników
atmosferycznych.
Huśtawka 3-osobowa, długość
sztuka
siedziska min. 150 cm,
pomalowana i
zaimpregnowana, odporna na
działanie czynników
atmosferycznych, w zestawie z
daszkiem wodoodpornym.
Pozostałe wyposażenie
Rolety/żaluzje pionowe, 6
sztuka
okien x 4 mb., mocowanie do
sufitu, we wnęce lub w ścianie.
Kolor do uzgodnienie z
zamawiającym, w zestawie
obciążniki do pasów.
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