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Numer postępowania: 4/454/RPMP/2020 

 

 

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: midrew@poczta.fm  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
I. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu: 

Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie” 

Realizowanego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. 

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 i dostawa wyposażenia Dziennego domu opieki i aktywizacji osób starszych - Centrum Seniora 

„Bliżej Siebie” 
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi (zakup i dostawa): 

1. Zakup mebli.  

2. Zakup sprzętu RTV, AUDIO, TV 

3. Zakup sprzętu komputerowego 

4. Zakup sprzętu AGD i gospodarstwa domowego 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Zakup mebli:  

2 biurka                   (min.1 szafka, 1 szuflada) 

2 fotele biurowe    (min dla 160cm wzrostu) 

Lampa biurkowa     (ledowa) 

2 fotele wypoczynkowe   (wymiar siedziska min. Dl. 590 mm) 

ława/stolik     ( wys. nogi min 76 cm.) 

3 krzesła          (min. Wys.80,5 cm) 

szafa zamykana   ( min.2 drzwiowa) 

Stół do jadalni na 12 osób   ( min długość stołu po rozłożeniu 180cm) 

12 krzeseł     (min wys. Krzesła 94 cm) 

Komoda na zastawy obiadowe, zestawy szklanek, filiżanki, dzbanki ( min. Wysokość komody  160 cm.) 

2 Szafy na materiały do terapii zajęciowej        ( min. Wys. 180 cm) 

Zestaw Kanapa 3-osobowa plus 2 fotele            (min. Dł. Siedziska  168 cm) 

Stolik kawowy (min 40 cm) 

Lampa stojąca (min.wys. 120 cm) 

Biblioteczka (regał na książki, czasopisma, albumy) (min. Wys. Reg.120 cm) 

Zabudowa aneksu kuchennego (meble na wymiar wg zaproponowanego przez wykonawcę projektu) ( 

min wys.120 cm) 

Zabudowa szatni  (meble na wymiar wg zaproponowanego przez wykonawcę projektu)  (wys. Min. 140 

cm) 
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Fotel masujący z kompleksowym masażem ciała, wyposażony w regulację parametrów (technika masażu: 

masaż bioder, masaż łydek, masaż powietrzny, masaż przedramion, masaż ramion, masaż stóp, 

ostukiwanie, ugniatanie, wałkowanie, wibracja, podgrzewanie)  

 

2. Zakup sprzętu RTV, AUDIO, TV 

Sprzęt tv (z uchwytem mocującym) min. 45 cali, full HD, wifi 

Sprzęt audio (odtwarzacz nośników CD, CD-R, Mp3-CD, CD-RW, WMA-CD, komplet głośników, pilot) 

Sprzęt video ( odtwarzacz DVD) 

 

3. Zakup sprzętu komputerowego 

Sprzęt komputerowy ( Komputer wraz z monitorem, systemem operacyjnym MS Windows, pakietem 

biurowym MS Office, klawiaturą i myszą o minimalnej specyfikacji technicznej: procesor wielordzeniowy, 

4GB RAM, 500GB HDD lub 128GB SSD) 

 

4. Zakup sprzętu AGD i gospodarstwa domowego 

Piekarnik elektryczny (min. 59,6/59,4/56,9) 

Lodówko-zamrażarka (min. Wys. 175 cm) 

Płyta indukcyjna (min.  7200 w) 

Okap (min. Wyd. 280m3/h) 

Kuchenka Mikrofalowa (min.800 w) 

Czajnik elektryczny ( min. 2150w) 

Warnik do wodyx2 ( min. 40l) 

Robot kuchenny  ( min.  Funkcja mielenia, zagniatania ciasta) 

Blender                                                 (min. 600 w) 

Waga kuchenna 1 szt 

Ekspres do kawy ( min. Funkcja latte, espresso, cappuccino) 

Zlew 1 szt 

Bateria zlewozmywakowa 1 szt 
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Odkurzacz przemysłowy z zapasem wkładów (worków) (min. 1400w,) 

 

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39100000-3 Meble 

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 

 


