Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
CZĘŚĆ III: wyposażenie drobne

L.p.

Opis wyposażenia

1.
1.

2.
Zegar ścienny z kukułką
na rys. AW-01 oznaczony G2
• wymiary: szer.23xgłęb.14xwys.50cm (± 2%);
• korpus drewniany, lakierowany w kolorze niebieskim RAL
5024;
• figura kukułki - drewno naturalne, lakier bezbarwny;
• elementy zewnętrzne mechanizmu zegara (tarcza, wskazówki,
wahadło) stal malowana proszkowo na kolor biały;
• mechanizm kwarcowy na baterie;
• wbudowany czujnik zmierzchu i możliwość całkowitego
wyłączenia sygnałów dźwiękowych (kukania);

2.

Zegar ścienny tarczowy
na rys. AW-02 oznaczony G3
• wymiary: śr. 30cm, gł. 4cm (± 2%);
• prosta forma, minimalistyczny design;
• poszczególne cyfry na tarczy w formie podłużnych kresek;
• materiał: plastik ABS;
• kolor: tablica - biały, detale - czarny;
• zasilany na baterie;

Nr pomieszczenia

3.
pom. -1/22 - komunikacja - 1szt. - w
kolorze niebieskim
pom. 1/07 - pok.skype - 1szt. - w
kolorze zielonym
pom. 1/19 - klubokawiarnia - 1szt. - w
kolorze zielonym
pom. 2/04 - pok.porad - 1szt. - w
kolorze żółtym
pom. 2/17 - stołówka - 1szt. - w kolorze
żółtym
pom. 2/18 - fryzjer - 1szt. - w kolorze
żółtym
pom. 3/11 - sekretariat - 1szt. - w
kolorze czerwonym

pom. 1/02 - hol wejściowy z recepcją 1szt.
pom. 1/06 - kancelaria - 1szt.
pom. 1/08 - sala multimedialna - 1szt.
pom. 1/09 - sala rekreacyjna - 1szt.
pom. 2/01 - komunikacja - 1szt.
pom. 2/06 - sala do zajęć grupowych 1szt.
pom. 3/04 - kadry - 1szt.
pom. 3/05 - pom. biurowe prac.socj. 1szt.
pom. 3/06 - księgowość - 1szt.
pom. 3/08 - kasa - 1szt.
pom. 3/09 - pom. biurowe prac.socj. 1szt.

Ilość/
jedn.
miary

Cena
jednostkowa
netto
PLN

Wartość
netto
PLN
(kol. 4 x kol.
5)

VAT%

Wartość brutto
PLN
(kol. 6 x kol. 7)

4.

5.

6.

7.

8.

7 szt.

……………

……………

23

……………

16 szt.

……………

……………

23

……………
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pom. 3/12 - gab.zastępcy - 1szt.
pom. 3/13 - gab.dyrektora - 1szt.
pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta 3szt.

3.

4.

5.

6.

Tablica korkowa
na rys. AW-01 oznaczony G7
• wymiar: szer.100cmxwys.70cm (± 2%);
• całkowita gr. płyty korkowej 12mm;
• oprawa z drewna sosnowego, bezsękowego;
• bazowa płyta nośna z miękkiej płyty porowatej;
• materiał wierzchni: naturalny korek techniczny;
• grubość ramy: 2 cm;
• sposób montażu: ścienny;
Tablica korkowa
na rys. AW-01 oznaczony G7
• wymiar: szer.80cmxwys.80cm, (± 2%);
• całkowita gr. płyty korkowej 12mm;
• oprawa z drewna sosnowego, bezsękowego;
• bazowa płyta nośna z miękkiej płyty porowatej;
• materiał wierzchni: naturalny korek techniczny;
• grubość ramy: 2 cm;
• sposób montażu: ścienny;
Tablica korkowa
na rys. AW-01 oznaczony G7
• wymiar: szer.80cmxwys.40cm, (± 2%);
• całkowita gr. płyty korkowej 12mm;
• oprawa z drewna sosnowego, bezsękowego;
• bazowa płyta nośna z miękkiej płyty porowatej;
• materiał wierzchni: naturalny korek techniczny;
• grubość ramy: 2 cm;
• sposób montażu: ścienny;
Tablica korkowa
na rys. AW-01 oznaczony G7
• wymiar: szer.40cmxwys.40cm (± 2%);
• całkowita gr. płyty korkowej 12mm;
• oprawa z drewna sosnowego, bezsękowego;
• bazowa płyta nośna z miękkiej płyty porowatej;
• materiał wierzchni: naturalny korek techniczny;

pom. -1/30 - warsztat majsterkowicza 1szt.
pom. 2/05 - sala do zajęć indyw. - 1szt.
pom. 2/06 - sala do zajęć grupowych 6szt.

8 szt.

……………

……………

23

……………

pom. 1/02 - hol wejściowy z recepcją 1szt.

1 szt.

……………

……………

23

……………

pom. 1/02 - hol wejściowy z recepcją 1szt.

1 szt.

……………

……………

23

……………

pom. 1/02 - hol wejściowy z recepcją 1szt.

1 szt.

……………

……………

23

……………
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7.

8.

9.

10.

11.

• grubość ramy: 2 cm;
• sposób montażu: ścienny;
Gazetownik ścienny
na rys. AW-02 oznaczony G5
• wymiar: wys.98cmx szer.20cmxgł.7cm (± 2%);
• gazetnik wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor
biały mat; i przeznaczony jest do mocowania na pionowej
ścianie;
• grubość materiału: 1,2 mm;
• waga: 3,9 kg;
• system z 4 kieszeniami;
Zasłona okienna
na rys. AW-02 oznaczony G6
• wymiary: dł.300 cm x szer.145 cm (± 2%);
• waga: 0.70 kg;
• powierzchnia: 4.35 m²;
• skład: 70% poliester, 30% bawełna;
• kurczenie 4%;
• kolor biały;
• zasłony, ilość w opakowaniu: 1kpl - 2 szt.;
• żabki ze stali nierdzewnej, umożliwiają powieszenie zasłony
na karniszu w formie linki stalowej;
• żabki, ilość w opakowaniu: 1kpl - 24 szt.;
Karnisz w formie linki stalowej
na rys. AW-02 oznaczony G9
• wymiary: długość: 500 cm (± 2%);
• materiał: stal nierdzewna;
• maksymalne obciążenie: 5 kg;
• skład zestawu: 1 karnisz, 2 elementy mocujące;
Wspornik do karnisza w formie linki
na rys. AW-04 oznaczony G11
• materiał: stal nierdzewna;
• maksymalne obciążenie: 5 kg
• zapewnia dodatkowe wsparcie dla linki do zasłon;
Bio-kominek z przeszkleniem
na rys. AW-02 oznaczony G4
• wymiary: szer.120cmxwyso.40cmxgłęb.14,20cm (± 2%);

pom. 1/06 - kancelaria - 1szt.
pom. 1/19 - klubokawiarnia - 1szt.
pom. 2/17 - stołówka - 1szt.
pom. 3/20 - HUB przestrzeń otwarta 2szt.

pom. 1/07 - pok.skype - 1kpl.
pom. 1/19 - klubokawiarnia - 4kpl.
pom. 2/04 - pok.prad - 1kpl.
pom. 2/05 - sala do zajęć indywid. 1kpl.
pom. 2/17 - stołówka- 3kpl.
pom. 3/12 - gab.zastępcy - 1kpl.
pom. 3/13 - gab.dyrektora - 1kpl.
pom. 3/20 - HUB -przestrzeń otwarta 5kpl.

5 szt.

17 szt.

pom. 1/07 - pok.skype - 1kpl.
pom. 2/04 - pok.prad - 1kpl.
pom. 2/05 - sala do zajęć indywid. 1kpl.
pom. 3/12 - gab.zastępcy - 1kpl.
pom. 3/13 - gab.dyrektora - 1kpl.

5 kpl.

pom. 2/04 - pok.prad - 1kpl.
pom. 3/13 - gab.dyrektora - 1kpl.

2 kpl.

pom. 1/19 - klubokawiarnia - 1szt.
pom. 2/17 - stołówka- 1szt.
pom. 3/20 - HUB -przestrzeń otwarta 1szt.

3 szt.

……………

……………

23

……………

……………

……………

23

……………

……………

……………

23

……………

……………

……………

23

……………

……………

……………

23

……………
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• rodzaj paliwa: biopaliwo z biologicznego alkoholu;
• waga: 15,5kg;
• materiał wykonania: stal malowana proszkowo;
• kolor czarny;
• pojemnik na biopaliwo wykonany ze stali nierdzewnej;
• rodzaj biokominka: wiszący;
• pojemność biowkładki: 1,20l;
• przeszklenie wykonane ze szkła odpornego na działanie
wysokich temperatur;

Razem netto Część III

……………………………………… zł

Kwota podatku VAT 23% Część III

……………………………………… zł

Razem brutto Część III

……………………………………… zł

UWAGA:
Ze względu na różną wysokość pomieszczeń na każdej kondygnacji należy przewidzieć dopasowanie długości zasłon okiennych do wysokości
poszczególnych pomieszczenia tj. docięcie ww. zasłon oraz ich wykończenie w dolnej części.
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