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Numer postępowania: 4/7/RPMP/2019

Zamawiający:

P.H.U. "MIDREW"
ZESPÓŁ PLACÓWEK

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH
Grażyna Michura

Młynne 269, 34-600 Limanowa
NIP 737-124-68-39

tel.: 183376770
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1,

34-600 Limanowa
e-mail: phumidrew@gmail.com

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

Utworzenia placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej
w Limanowej.

Realizowanego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi
społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałania  9.2.1  Usługi  społeczne  i  zdrowotne  w  regionie.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Zasady konkurencyjności w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi:

Zakup  mebli  do  sali  głównej,  jadalni,  sali  zajęć  specjalistycznych,  sali  komputerowej,
szatni, kuchni i zmywali, oraz  wyposażenia kącika bibliotecznego na potrzeby utworzenia
placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w Limanowej.
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Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi:

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do:

sali głównej, jadalni, sali zajęć specjalistycznych, sali komputerowej, szatni, kuchni i zmywali
oraz  wyposażenia  kącika  bibliotecznego  na  potrzeby  utworzenia  placówki  opiekuńczo-
edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w Limanowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Zakup mebli do sali głównej, jadalni, sali zajęć specjalistycznych oraz komputerowej (meble
standardowe):

 12xStół 4-osobowy (blat + nogi regulowane)
 30x krzesło (różne wysokości od 119-188cm)
 Szafka naścienna na książki o wymiarach co najmniej 76x40x124
 Półka na książki - biblioteczka
 3xPufy rehabilitacyjne rózne rodzaje
 3xBiurko buk (nauczycielskie)
 10x biurko do sali komputerowej  (uczniowskie, blat + nogi)
 4 stoły 6-osobowe (blat+ nogi regulowane)
 24x Krzesła z regulacją
 Zestaw meblościanka (regał wysoki min. 152cm 1 szt, regał niski min. 80cm  – 2 szt, regał średni

min. 115cm – 1 szt., drzwi małe do regału 20 szt. pastelowe kolory, nóżki)
 Zestaw meblościanka (regał wysoki min. 152cm – 1 szt, regał niski  min. 80cm– 3 szt, regał

średni  min.115cm– 1 szt., drzwi małe do regału 22 szt. pastelowe kolory, nóżki)
 2xZestaw  meblościanka (regał wysoki min. 152cm – 2 szt, regał niski min. 80cm – 3 szt, regał

średni min. 115cm – 2 szt., drzwi małe do regału 34 szt. pastelowe kolory, nóżki)
 13x krzesło obrotowe (10 uczniowskie, 3 nauczycielskie)
 Montaż

2.Zakup mebli do sali zajęć specjalistycznych (meble standardowe):
 2xBiurko nauczycielskie białe
 2xSzafa biała dzielona
 2xSzafka kartotekowa
 Montaż

3.Zakup mebli do szatni (meble standardowe)
 Szatnia półki plus ławeczki 30 miejsc
 Montaż
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4.Zakup mebli do kącika bibliotecznego (meble standardowe):
 Kanapa 3- osobowa
 2 x Fotele
 Stolik
 Biblioteczka (Regał na książki)

5.Zakup mebli do kuchni i zmywalni (meble na wymiar):

Umeblowanie kuchni będzie zrealizowane na podstawie wykonania mebli na wymiar

dostosowanych do warunków metrażowych lokalu w celu maksymalizacji użyteczności

zagospodarowanej przestrzeni. w placówce opisywane pomieszczenie ma 5 m2

W skład którego wchodzą:

 półki wraz z blatami (3 szt. po 4 szafki),
 półki wiszące (3 szt. po 6 szafek),
 oraz pozostała zabudowa
 Montaż

Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty zgodne z normami. W ramach usługi towary (meble)

mają  zostać  dostarczone  przez  wykonawcę  na  miejsce  montażu  tj.  ul.  M.  B.  Bolesnej  70,  34-  600

Limanowa oraz zamontowane zgodnie  z wytycznymi Zamawiającego.  Termin dostarczenia  i  montażu

towaru  do  30.08.2019  r.  Dokumenty,  jakie  zobowiązany  jest  prowadzić  Wykonawca  i  dostarczyć

Zamawiającemu do rozliczenia: Faktura(y) VAT.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39100000-3 Meble
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