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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 07/01/2019/EFS. 

 

Zamówienie nr 07/01/2019/EFS pn. „Dostawa i montaż (złożenie) mebli dla Hospicjum 

Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, w ramach  

realizowanego projektu: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób 

niesamodzielnych i ich opiekunów”  współfinansowanego z  RPO WSL 2014-2020. EFS”. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39100000-3    - Meble 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie obejmuje dostarczenie, transport, złożenie lub montaż, usunięcie opakowań 

związanych z dostawą i montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, wypoziomowanie, 

wstępną konserwację oraz przystosowanie do ich użytkowania (np. mycie, czyszczenie), 

bezpłatny przegląd mebli w okresie trwania gwarancji. 

 

2. Wszystkie dostarczone produkty powinny być nowe, nieużywane, wolne od wad i posiadać 

gwarancję producenta na min. 24 miesiące. 

3. Wszystkie dostarczone meble powinny być produkowane i projektowane zgodnie z ISO 9001, 

co należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem producenta posiadającego System 

Zarządzania Jakością, posiadać atest higieniczności (co najmniej E-1 dla mebli z płyty 

wiórowej) oraz badania wytrzymałościowe. W odniesieniu do blatów własności użytkowe 

materiału nie mogą być gorsze od wymagań normy EN-14322 – klasa ścieralności 3A. 

Szuflady wchodzące w skład zestawu meblowego powinny otwierać się płynnie, bez zacięć i 

bez wysiłku. 



           

                      

            

4. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności 

publicznej tam gdzie będą przebywać osoby chore.  Konstrukcja ma być wykonana staranie z 

dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości.  

5. Wszystkie powłoki mebli muszą być łatwo zmywalne , a te , które będą wskazane w opisie 

muszą być odporne na dezynfekcję. 

6. Zamawiający wymaga w ofercie przedstawienia kolorowych zdjęć i szczegółowych opisów 

technicznych oferowanych mebli oraz próbek płyty wiórowej oraz materiałów obiciowych. 

7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje wszystkie podane 

wymiary. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed 

wykonaniem mebli na wymiar. 

8. Ostateczna kolorystyka mebli zostanie ustalona z Wykonawcą na etapie realizacji. 

9. poglądowe rysunki poszczególnych elementów zamówienia zamieszczone są w załączniku nr 

3 do zapytania): 

10. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa pakiety. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na 
jeden lub dwa pakiety.: 

                     

Pakiet I 
 

A. Kanapa 3-4 osobowa - 1  szt. 
B. Kanapy 2 osobowe – 2 szt. 
C. Fotele – 3 szt. 

 
 

11. Dla lepszego zobrazowania wymagań Zamawiającego dołączono poglądowe zdjęcia mebli .  Zdjęcia 

mają jedynie charakter poglądowy i nie preferują żadnego z producentów. Jeżeli w dokumentach 

dotyczących postępowania zostały wskazane rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami 

producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez 

pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację 

zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie 

rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w 

stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia 

przepisów prawa 

 

PAKIET I 

 

A. Kanapa szeroka – 3-4 osobowa – 1 szt. 

Kanapa/sofa trzy - czteroosobowa , tkanina łatwozmywalna ( skóra ekologiczna),  na nogach 

metalowych chromowanych lub drewnianych. Wysokie oparcie ok. 65 cm +/- 5 cm, szerokość 

siedziska ok. 56 cm +/- 3 cm , wysokość siedziska ok.42 cm +/- 3 cm 



           

                      

            

 

 

B. Kanapa wąska 2 osobowa 2 szt. 

Kanapa/sofa dwuosobowa , tkanina łatwozmywalna ( skóra ekologiczna),  na nogach 

metalowych chromowanych lub drewnianych. Wysokie oparcie ok. 65 cm +/- 5 cm, szerokość 

siedziska ok. 56 cm +/- 3 cm , wysokość siedziska ok.42 cm +/- 3 cm 

Kanapa pasująca do kanapy z pkt. A 

 

C. Fotel – 3 szt. 

Fotel obity materiałem łatwo zmywalnym ( eko skóra ) .  Fotel pasujący wyglądem do kanapy 

opisanej w pkt. A i B  Wysokość siedziska oraz oparcia zgodna z wysokością siedziska i 

oparcia  kanapy opisanej w pkt. A.  Nogi metalowe lub drewniane. 


