
ROZEZNANIE CENOWE
w celu oszacowania wartości zamówienia

I.Nazwa oraz adres Zamawiającego:

GMINA LĄDEK
ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

NIP: 667-169-77-41

REGON: 311019361

tel./63/ 276 35 12

e-mail: gmina@gminaladek.pl

II.Opis przedmiotu rozeznania cenowego:

Przedmiotem rozeznania cenowego  jest  zakup i montaż wyposażenia i sprzętu na potrzeby

funkcjonowania Klubu Senior + w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek w ramach zadania:

„Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+ (Moduł I) w ramach Programu Wieloletniego

„Senior+" na lata 2015-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania cenowego, w tym minimalne parametry, jakie musi

spełniać sprzęt zawarte są w załączniku nr 2 Specyfikacja urządzeń do Programu Senior +.

Zamawiający dopuszcza stosowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku

do rozwiązań opisanych w załączniku nr 2.

Przedstawione fotografie mają charakter poglądowy i  nie stanowią wytycznych w zakresie

określenia konkretnej marki lub produktu.

Rozeznanie cenowe zostało podzielone na części:

Część I Meble

Część II sprzęt AGD

Część III. Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny

Część IV Sprzęt kuchenny artykuły gospodarstwa domowego

Część V. Wyroby sanitarne

Część VI. Sprzęt IT, sprzęt poligraficzny, sprzęt multimedialny

Część VII. Meble ogrodowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III.Wymagania Zamawiającego:

O zamówienie/zamówienia mogą ubiegać się osoby mające stosowne uprawnienia do w/w funkcji określone

przepisami prawa.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2018

Lądek, dnia 02.10.2018r.
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IV.Termin realizacji

1.  Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018r.

Rodzaj zamówienia: usługa

Główne kody CPV

Część I Meble - 39130000-2

Część II sprzęt AGD - 39700000-9

Część III. Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny - 37426000-0

Część IV Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego - 39220000-0

Część V. Wyroby sanitarne - 44411000-4

Część VI. Sprzęt IT, sprzęt poligraficzny, sprzęt multimedialny - 30213100-6

Część VII. Meble ogrodowe - 39142000-9

V.Miejsce i termin składania ofert:

Propozycje cenowe prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 09.10.2018 r.

godz.   11:00,   w  godzinach   pracy   Urzędu   Gminy   w  Lądku   od  godz.   7.30

do godz.15.30 z opisem:

- „Propozycja cenowa wyposażenie Klubu Senior +"

Akceptowalne formy składania propozycji cenowych:

1)Przesyłka pocztowa/kurierska na adres: Urząd Gminy w Lądku, ul. Rynek 26,

62-406 Lądek — liczy się data dostarczenia (nie data stempla pocztowego).

2)Osobiście pod adresem: Gmina Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek - sekretariat.

3)maiłem na adres: nataha.smiechowska@gminaladek.pl

VI.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest przedłożyć

następujące dokumenty:

1.  Wypełnioną propozycję cenową (wg załączonego wzoru)- załącznik nr 1 .

VII.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Natalia Śmiechowska - nr telefonu 63 276

38 75.

VII. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
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1.Propozycja cenowa winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do rozeznania

cenowego.
2.Wszystkie dokumenty odnoszące się do propozycji cenowej powinny być sporządzone w języku

polskim, pismem czytelnym.

3.Propozycja cenowa oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami

ustawowymi lub podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta, w przypadku składania

propozycji cenowej przez kilka podmiotów występujących wspólnie.

4.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem propozycji cenowej.

5.Propozycję cenową należy złożyć w jednym egzemplarzu.

IX. Przesłanki do odrzucenia propozycji cenowej

Odrzuceniu podlegają propozycje cenowe:

1)których treść nie odpowiada treści rozeznania cenowego lub

2)złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w rozeznaniu cenowym.

Propozycje cenowe złożone po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66

kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych

z planowanym zamówieniem publicznym.

XII. Załączniki:

-Propozycja cenowa — załącznik Nr 1

-Załącznik nr 2 Specyfikacja urządzeń do Programu „Senior+"

-Załącznik nr 3 — Opis przedmiotu rozeznania z części I Meble, poz. 10 Meble kuchenne wraz

z montażem

-Załącznik nr 4 RODO
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Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania cenowego, w tym minimalne parametry, jakie musi
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IV.Termin realizacji

1.  Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018r.

Rodzaj zamówienia: usługa

Główne kody CPV

Część I Meble - 39130000-2

Część II sprzęt AGD - 39700000-9

Część III. Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny - 37426000-0

Część IV Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego - 39220000-0
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Propozycje cenowe prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 09.10.2018 r.

godz.   11:00,   w  godzinach   pracy   Urzędu   Gminy   w  Lądku   od  godz.   7.30

do godz.15.30 z opisem:

- „Propozycja cenowa wyposażenie Klubu Senior +"
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1)Przesyłka pocztowa/kurierska na adres: Urząd Gminy w Lądku, ul. Rynek 26,

62-406 Lądek - liczy się data dostarczenia (nie data stempla pocztowego).

2)Osobiście pod adresem: Gmina Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek — sekretariat.

3)maiłem na adres: natalia.smiechowska@gminaladek.pl

VI.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest przedłożyć

następujące dokumenty:

1.  Wypełnioną propozycję cenową (wg załączonego wzoru)- załącznik nr 1 .

VII.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest: Natalia Śmiechowska — nr telefonu 63 276

38 75.

VII. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
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Arwicz

1.Propozycja cenowa winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do rozeznania

cenowego.
2.Wszystkie dokumenty odnoszące się do propozycji cenowej powinny być sporządzone w języku

polskim, pismem czytelnym.

3.Propozycja cenowa oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami

ustawowymi lub podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta, w przypadku składania

propozycji cenowej przez kilka podmiotów występujących wspólnie.

4.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem propozycji cenowej.

5.Propozycję cenową należy złożyć w jednym egzemplarzu.

IX. Przesłanki do odrzucenia propozycji cenowej

Odrzuceniu podlegają propozycje cenowe:

1)których treść nie odpowiada treści rozeznania cenowego lub

2)złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w rozeznaniu cenowym.

Propozycje cenowe złożone po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66

kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych

z planowanym zamówieniem publicznym.

XII. Załączniki:

-Propozycja cenowa — załącznik Nr 1

-Załącznik nr 2 Specyfikacja urządzeń do Programu „Senior+"

-Załącznik nr 3 — Opis przedmiotu rozeznania z części I Meble, poz. 10 Meble kuchenne wraz

z montażem

-Załącznik nr 4 RODO



Cena
burttoza
wszystkie

sztuki

Cena

jednostk
owa

brutto

Stawka
podatku

VAT

Cena
jednostk

owa
netto

1

1

1

2

41

1

1

1

3

9

ilość

kp

szt.

szt.

szt.

mb

szt.

kpi

szt.

szt.

szt.

Jednostka

Meble kuchenne

wraz z montażem

Szafka na ubrania

200x100x47

Wieszak 100x50

Stanowisko
komputerowe

Listwy odbojnikowe

Szafa na dokumenty

120x220x45

Biurko + pomocnik

do biurka 130x60
blat 18 mm

Szafa przesuwna

280x400x60

Stolik z nogami
metalowymi 60x70

Stolik z nogami
metalowymi 120x70

Nazwa produktu

Pomieszczenie
kuchenne

Szatnia

Szatnia

Pomieszczenie
Klubowe

Pomieszczenie
ogólnodostępne /
Pomieszczenie

Klubowe

Pomieszczenie
ogólnodostępne

Pomieszczenie
ogólnodostępne

Pomieszczenie
ogólnodostępne

Pomieszczenie
ogólnodostępne

Pomieszczenie
ogólnodostępne

Sala

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp

Część I meble          ^             '                        \

Składam ofertę na:
Część I Meble *
Część II Sprzęt IT, sprzęt poligraficzny, sprzęt multimedialny *
Część ID Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny *
Część IV Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe *
Część V Wyroby sanitarne
Cześć VI Sprzęt IT*
Część VII Meble ogrodowe*
* niewłaściwe przekreślić, pozostawiając właściwą część, na którą składana jest oferta

Pełna nazwa oferenta
Siedziba oferenta,

numer telefonu oraz
numer NEP

FORMULARZ CENOWY
zakup i montaż wyposażenia i sprzętu na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior + w miejscowości Ciążeń,

gmina Lądek w ramach zadania:
„Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior*- (Moduł I) w ramach Programu Wieloletniego „Senior*-"

na lata 2015-2020.

Gmina Lądek
ul. Rynek 26
62-406 Lądek

Zamawiający:
(miejscowość, data)

Załącznik nr la do Formularza Ofertowego
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Cena
burttoza
wszystkie

sztuki

Cena
jednostk

owa
brutto

stawka
podatku

VAT

Cena
jednostk

owa
netto

3

1

1

1

ilość sztuk

sztuka

szt.

szt.

szt.

Drabinki

Urządzenie do
ćwiczenia mięśni
skośnych

Stepper skośny

Orbitrek
magnetyczny

Nazwa produktu

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pracownia

4.

3.

2.

1.

L.p.

'' ^^^ ~"N  '           ^N '""'  Część III sprzęt sportowy i rehabilitacyjny  /  Vx  „            ~N~   ^^^y-y •..^:

-

-

Cena ^
burttoza^
wszystkie'
" ^ztuki ]

Cena całkowita brutto:
VAT:

Cena całkowita netto:

Cena

jednostk
owa

^brutto

stawka

podatku
VAT, ^

Cena

je<taostk
- owa :

ętto ^

2

1

1

1

1

1

' ilość v, ^

^ztuk/kpi

szt.

szt.

szt.

sz.

szt.

szt.

Blender

Warnik do wody

Zmywarka

Lodówka

Pochłaniacz
pod szafkowy

Płyta gazowa do
zabudowy

Nazwa prodhktti

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

sala

6.

5.

4.

3.

2.

1.

I.p

^    -^^>*^" ^  ' N ^^^ Część lIsprzętAGI^^"-^v ' ^'   \>^v  ^       ^^       v"     ';^^;

--

1                                                                       Cena całkowita brutto:
VAT:

Cena całkowita netto:

1

1

1

30

40

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Komoda z
szufladami

655x100x420

Stolik kawowy

110x55

Narożnik 250/140

Krzesło składane
typu cateringowe,
bankietowe,
konferencyjne

Krzesło czarne

Pomieszczenie
Klubowe

Pomieszczenie
Klubowe

Pomieszczenie
Klubowe

Pomieszczenie
ogólnodostępne

Pomieszczenie
ogólnodostępne

15.

14.

13.

12.

11.

JL



szt

ciężarki do ćwiczeń

2kg

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

18.

szt

10ciężarki do ćwiczeń
1,5 kg

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

17.

szt.

10ciężarki do ćwiczeń

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

16.

szt

10ciężarki do ćwiczeń
0,5 kg

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

15.

10szt.
Mata do jogi i
fitnessu

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

14.

szt.

20Szarfa gimnastyczna

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

13.

20

szt.

szt.

szt.

Skakanki
sznurowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Jutowa lina do
przeciągania

Pomieszczenie do
zajęć

rehabilitacyjno-
ruchowych

10Hula hop

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

12.

11.

10.

kpi

Zestawy
koordynacyjne ( w
każdym zestawie 10
pachołków i 5 lasek
gimnastycznych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

9.

komplet

szt.

Woreczki

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

10Taśmy

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

8.

15sztuka•iłki

Pomieszczenie do
zajęć

rehabilitacyjno-
ruchowych

kompletUchwyty

'omieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych
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Cena
burttoza
wszystkie

sztuki

Cena
jednostk

owa
brutto

stawka
podatku

VAT

Cena
jednostk

owa
netto

3

2

1

1

^•     \  X
ilość sztuk

szt.

szt.

kpi

kpi

-;>\^ o, ^

Podgrzewacz
przepływowy do
wody
podumywalkowy

Poręcze dla osób
niepełnosprawnych

Umwywalka z
syfonem i baterią
oraz szafką
podumywalkową

Miska we (kompakt)

Nazwa produktu

Pomieszczenie
kuchenne /
Łazienka

Łazienka - toaleta

dla
niepełnosprawnych

Łazienka - toaleta
zwykła

Łazienka - toaleta
zwykła

Pracownia

4.

3.

2.

1.

L.p.

CzęśćVWyroby sanitarne        N           N     N~^^        ~     „    ^

-

-

-

Cena
burttoza

Cena całkowita brutto:
VAT:

Cena całkowita netto:

Cena
jednostk

stawka
podatku

Cena
iednostk

1

.1

8

1

1

4

ilość sztuk

kpi

kpi

kpi

kpi

kpi

kpi

Garnki

Miski

Sztućce

Noże

Szklanki

Talerze

Nazwa produktu

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pomieszczenie
kuchenne

Pracownia

6.

5.

4.

3.

2.

.1.

L.p.

; Część IV Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe ^

-

-

Cena całkowita brutto:
VAT:

Cena całkowita netto:

2

2

2

2

2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

hantle 10 kg

hantle 8 kg

hantle 6 kg

hantle 4 kg

ciężarki do ćwiczeń

3 kg

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

23.

22.

21.

20.

19.

L



Podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta

Miejscowość i data

Oświadczam/y, że:

1 .Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia
i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

2.Zapoznalem się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w rozeznaniu cenowym i nie wnoszę do riich
żadnych zastrzeżeń.

3.Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

5. Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia..
6 .W propozycji cenowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Cena
burttoza
wszystkie

sztuki

Cena całkowita brutto:
VAT:

Cena całkowita netto:

Cena
jednostk

owa
brutto

stawka
podatku

VAT

Cena
jednostk

owa
netto

1

1

ilość sztuk

szt.

szt.
Stół drewaniany z
ławkami

Huśtawka bujana

Nazwa produktu

Plac z zielenią

Plac z zielenią

Pracownia

2.

1.

L.p.

~ *   Część VII Meble ogrodowe                ~                         „        ;

Cena
burttoza
wszystkie

sztuki

Cena całkowita brutto:
VAT:

Cena całkowita netto:

Cena
jednostk

owa
brutto

stawka
podatku

VAT

Cena

jednostk
owa
netto

1

1

1

1

1

1

ilość sztuk

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

kpi

Mobilna kolumna
nagłaśniająca

Laptop

Aparat

Laminator

Projektor
multimedialny

Telewizor 40 cal z
uchwytem ściennym

Nazwa produktu

Pomieszczenie do

zajęć
rehabilitacyjno-

ruchowych

Wyposażenie do
zajęć

Wyposażenie do
zajęć

Wyposażenie do
zajęć

Wyposażenie do
zajęć

Pomieszczenie
Klubowe

Pracownia

5.

5.

4.

3.

2.

1.

L.p.

:        *           Część VI Sprzęt IT, sprzęt poligraficzny, sprzęt multimcdialny
Cena całkowita brutto:

VAT:
Cena całkowita netto:



Szt.

Szt.

mb

Szt.

Kpi.

Szt.

Szt.

Szt.

1

2

41

1

1

1

3

9

wieszak 100x50
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Wymiary: 20cm (wysokość)
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie

oklejone PCV 06mm.

Wymiary: 120x220x45
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Wymiary: 130x60 blat 18 mm
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Wymiary: 280x400x60
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Wymiary: 60x70
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Wymiary: 120x70
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Wieszaki

Stanowisko
komputerowe

Listwy odbojnikowe

Szafa na dokumenty

Biurko + pomocnik do
biurka

Szafa przesuwna

Stolik z nogami
metalowymi

Stolik z nogami
metalowymi

8

7.

6.

5.

4.

3.

2.

i.

Części Meble

Jednostka miaryIlośćOpisObrazy        (m^)4
charakter   wyłącznie
poglądowy  i    nie
stanowią wytycznych
w zakresie określenia
konkretnej marki lub

produktu)

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

Specyfikacja urządzeń do Programu
„Senior+"

Q?SEH\OR

Program Wieloletni „SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2018
Moduł 1 „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+f



Szt.30
Krzesło składane cateringowe,

bankietowe, konferencyjne

•siedzisko: ~ 37 cm x 37

cm
•wysokość siedziska: ~ 44

cm
•wysokość całkowita: ~ 80

cm
•szerokość całkowita: ~ 44

cm
•głębokość: ~46 cm
•Wymiary złożonego

krzesła: 88 cm x 43,5 cm

Krzesła składane12.

Szt.40Krzesło na solidnej stalowej
podstawie wykonanej w całości z
profilu płasko - owalnego 30 x 15

x l,5mm. Nogi krzesła
wyposażone w ślizgi z tworzywa

sztucznego zapobiegające
rysowaniu podłóg.

Siedzisko wykonane z 3 stronnie

taliowanej sklejki bukowej
pokrytej pianką o grubości 30mm i

gęstości 35kg/m3.
Wkład oparcia i osłona wykonana

z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego. Pianka o grubości

20mm i gęstości 35kg/m3.
Stelaż:

Wykonany w całości z profilu
płasko - owalnego o przekroju 30 x

15 x 1,5 mm.
Nogi zakończone są ślizgami

wykonanymi z tworzywa
sztucznego zapobiegające

rysowaniu podłoża. Kolorystyka
do wyboru.

Siedzisko wykonane z 3 stronnie
taliowanej sklejki bukowej. Pianka

cięta o grubości 30mm i gęstości
35kg/m3.

Wymiary:
wysokość całkowita: 86 cm
wysokość siedziska: 44 cm

szerokość siedziska: 47,5 cm

głębokość siedziska: 45 cm
wysokość oparcia: 43 cm
szerokość oparcia: 41 cm

Krzesło czarny11.

kpiwykonane z płyty wiórowej
laminowanej 18 mm. krawędzie
oklejonePCV06mm.

(w załączeniu przykładowy projekt
z wymiarami)

Meble kuchenne wraz

z montażem
10.

Szt.Szafka na ubrania 200x100x47
wykonany  z  płyty  wiórowej
laminowanej   18 mm. krawędzie
oklejone PCV 06mm.

Szafka na ubrania9.



Szt.Narożnik o wymiarach

250/140
dłuższa strona lewa 2,5 m
krótsza strona prawa 1,4 m
Narożnik zbudowany jest na
stelażu z drewna oraz płyty
laminat, płyty sklejki.
Siedzisko sprężyna falista i
pianka. Posiada regulowane
5 stopniowe zagłówki oraz
wysuwane szuflady pod
siedziskiem, chromowane
nóżki w kształcie wałka.

•wymiary mebla (cm):

250x140 [cm]
•styl: nowoczesny
•głębokość mebla

(cm):95[cm[
•wysokość mebla

(cm):79 / 97 [cm]
•powierzchnia spania

-brak
•wysuwane szuflady
•kolor obicia:

boki+tył+dół czarny
siedzisko+oparcie z
zagłówkami szary
kolor obszycia:

czarny
•materiał obicia: Eko

skóra
•materiał korpusu:

płyta stolarska
•informacje

dodatkowe:
regulowane zagłówk

•bez jednego boku (na
krótszej części)

x4cm

Narożnik13.



sztuka

sztuka

Sztuka

1

1

1

Rodzaj Wolnostojąca
Budowa
zamrażalnik dolny
Pojemność zamrażarki 51 1
Pojemność chłodziarki 143 1
Rozmrażanie chłodziarki

automatyczne
Przechowywanie bez zasilania 16 h

Budowa: do zabudowy
podszafkowa
Kolor: inox
Wydajność
125 m7h
Poziom hałasu

63 dB
Oświetlenie
halogenowe
Sterowanie
mechaniczne
Liczba prędkości: 3
Szerokość 60 cm
Wysokość 7.6 cm
Głębokość 47 cm

•         do zabudowy

•         gazowa

Kolor: inox
Moc całkowita
7.3 kW
Liczba palników / pól
grzejnych: 4
Sterowanie
pokrętła
Funkcje
Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
Wysokość 4.1 cm
Szerokość 58 cm
Głębokość 50 cm
Waga do 8 kg

Lodówka

Pochłaniacz
podszafkowy

Płyta gazowa

3.

2.

i.

Część II sprzęt AGD

Szt.

Szt.

1

1

czarny antracyt, trzy szuflady i

dwie półki, głębokość: 42,5cm
szerokość 100 cm
wysokość 69cm

Wymiary: 90cmx55cm
Drewno, kolor szary

Komoda z szufladami

Stolik

hpj
15.

14.



sztuka

sztuka

sztuka

1

1

1

Typ
Blender ręczny
Pojemność 0.6 1

Moc 1000 W
Liczba prędkości 5
Stal nierdzewna
Koficówka Stalowa
Akcesoria w zestawie
•           Koficówka do ubijania
•           Pojemnik z nożami
rozdrabniającymi 0.5 1
•           Pojemnik 0.6 1

5L| 1800W
Parametry:
szerokość       200 mm

długość 200 mm
wysokość      400 mm

pojemność      5 L
moc całkowita   1800 W
napięcie        230 V
temperatura maksymalna 100 C
temperatura minimalna   30 C
materiał stal szlachetna
waga  1,8 kg
kolor   srebrny

Panel sterujący
zintegrowany
Liczba programów 6
Pojemność 9 kompletów
Zużycie wody 9 L
Funkcje
Opóźniony start
Połowa załadunku

Wskaźnik soli
Wskaźnik nabłyszczacza
Zabezpieczenie przed zalaniem
Programy zmywania

Delikatny 40C
Eco 50C
Express 60C

Intensywny 65 C
Krótki 40C
Normalny 55C
Poziom hałasu 45 dB
Klasa energetyczna A+
Wysokość 81.5 cm
Szerokość 44.8 cm

Głębokość 57 cm

Sterowanie
mechaniczne
Klasa energetyczna A+

Kolor biały
Wysokość 150 cm
Szerokość 54.5 cm

Głębokość 54.5 cm

- Uniwersalne drzwi L/P

Blender

Warnik do wody

Zmywarka

6.

5.

4.



sztuka
Hydrauliczne amortyzatory

Regulowane obciążenie
Komputer wyświetla: czas

ćwiczeń, ilość kroków, kalorie i
inne

Maksymalna wysokość: bez

limitu
Nośność: 100 kg

Wymiary: D35 x S40,5 x W37

Urządzenie do
ćwiczeń mięśni
skośnych

sztuka

Sprzęt objęty 24
MIESIĄCAMI gwarancji
Steper zgodny z
europejską normą
bezpieczeństwa EN957
Urządzenie przeznaczone
do rehabilitacji
Komputer posiada

certyfikat CC
Komputer jest zgodny z

unijną dyrektywą ROHS
(o ograniczeniu w
zawartości materiałów

szkodliwych)

Produktu: 12,20 kg
W opakowaniu: 13,5 kg
Maksymalna waga
użytkownika: 100 kg

Szerokość: 48 cm
Wysokość: 131 cm

Długość: 52 cm

Stepper skośny

Waga:

Wymiary:

sztukaSystem oporu: magnetyczny
Regulacja oporu: manualna Koło

zamachowe: 8 kg Max. waga
użytkownika: 120 kg Wymiary

sprzętu: 131 x 62 x 161 cm (dł. x
szer. x wys.) Waga sprzętu: 30,6 kg
Wymiary opakowania: 109 x 28,5
x 56 cm (dł. x szer. x wys.) Waga
sprzętu z opakowaniem: 34,5 kg

Przeznaczenie: do użytku
domowego (klasa H) Instrukcja: w

języku polskim Gwarancja: 24
miesiące Dodatkowo: sensory

pomiaru pulsu, cyfrowy komputer
treningowy, rolki transportowe,

stopki poziomujące, szerokie
platformy, mocne stalowe profile
Funkcje komputera: wyświetlacz

LCD czas prędkość puls dystans
SCAN zasilanie na baterie

Orbiterek
magnetyczny

Część III. Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny



Sztuka

sztuka

sztuka

1

3

3

Specyfikacja:
Średnica: 55 cm
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Materiał: PVC
Technologia ANTI-BURST
Antypoślizgowa
Wzrost użytkownika: 150 -164 cm
Pompka w zestawie
Kolor: pomarańczowy

Drążek wykonany z metalu uchwyt
drewniany

Ruchome ramiona umożliwiają

regulację wysokości i odległości
drążka od drabinki do odległości

70 cm
Maksymalne statyczne

obciążenie 120 kg
Urządzenie przeznaczone do

ćwiczeń ogólnorozwojowych,

korekcyjnych i rehabilitacyjnych
wpływających na wzmocnienie

mięśni obręczy barkowej, mięśni
brzucha oraz rozciąganie szczelin

międzystawowych
umożliwia podniesienie drabinki

o kilka szczebli oraz
zamontowanie na niewielkiej

wysokości dla dzieci.

Posiada certyfikat
bezpieczeństwa.

Drabina gimnastyczna pojedyncza

Wykonanie:
- szczeble owalne

- boki drabin z drewna iglastego,
- szczeble z drewna liściastego

/buk/
1 pole ćwiczebne - szerokość 90

cm
Ilość szczebli w poszczególnych

drabinach:
2m-9 + 2(ll)

Spełniają wymagania normy EN
12346. Posiadają wymagany

certyfikat.

cm
Waga: 8 kg

Materiał: stal, ABS,

polipropylen, PCV (odporne na
uszkodzenia mechaniczne, twardy,

wytrzymały i nietoksyczny

materiał)

Piłka gimnastyczna
Anti-burst HMS 55
cm pomarańczowa

Uchwyty na drabinki

Drabinki

•^^f

6.a

5.

4.



sztukaPiłka gimnastyczna typu
orzeszek
Piłka wykorzystywana do ćwiczeń
ogólnorozwojowych, korekcji wad
postawy i rehabilitacji kręgosłupa.
Stosowana jest do treningów oraz
fitnessu.
Nadaje się do wzmocnienia mięśni

grzbietu, schorzeń
neurologicznych, zwiększenia
ruchomości w stawach, poprawia

kondycję oraz koordynacje
ruchową.

Ćwiczenia z piłką pozwolą na
wzmocnienie różnych grup mięśni.
Są świetnym przyrządem
usprawniającym trening
ogólnorozwojowy oraz pomogą
zwiększyć ruchowości stawów i
poprawią koordynację.

Specyfikacja:

-Doskonały i łatwy w użyciu
przyrząd do ćwiczeń
-Odpowiednia dla wszystkich
poziomów ćwiczeń
-Zwiększa siłę i elastyczność

mięśni
-Wzmacnia i ujędrnia Twoje ciało
-Polepsza koordynację z każdym
treningiem
-Pompka w zestawie
-Rozmiar: średnica: 50 cm,

długość: 100 cm

Piłka gimnastyczna
pompka 50x100 cm

6c.

sztukaPIŁKA GIMNASTYCZNA
Z MASAŻEM PROFIT
fioletowa
Doskonała piłka do fitness z
wypustkami pozwala poprawę
kondycji.
Zapewnia ochronę dla stawów i
wzmocnienie sylwetki.

PARAMETRY:
-masujące wypustki na
powierzchni
-maksymalna waga ćwiczącego

250 kg
-materiał: PVC

Piłka gimnastyczna z
masażem Profit

6b.



kompletZestawy koordynacyjne (w
każdym zestawie 10 pachołków i 5
lasek gimnastycznych)

Niezbędny do prowadzenia trenin
gu koordynacyjnego

W zestawie:

kompletyMateriał: poliester, barwny,
wytrzymały, miękki w dotyku

Kolor: zielony, żółty,
pomarańczowy, czerwony,
fioletowy, niebieski

Wypełnienie: syntetyczne granulki

Wymiary: 10 cm x 10 cm

Waga 1 woreczka: 100 g

Woreczki
gimnastyczne (10 szt.)
6 kolorów

sztuka10Wymiary:
długość: 1200 mm

szerokość: 120 mm

grubość: 0,70 mm

Kolor: różowy

Taśma pilates różowa7.

komplet

Specjalnie zaprojektowane kolce
poprawiają ukrwienie,
zmniejszając napięcie mięśni oraz
pobudzają receptory czuciowe
stanowiąc doskonałą akupresurę.

Produkty z tej grupy służą do
relaksującego masażu całego ciała,

ćwiczeń mięśni dłoni, jak i do
zabawy.

Piłeczki do
rehabilitacji
jeżyki z kolcami 2
sztuki

6.f

komplet

Specjalnie zaprojektowane kolce
poprawiają ukrwienie,
zmniejszając napięcie mięśni oraz
pobudzają receptory czuciowe
stanowiąc doskonałą akupresurę.

Produkty z tej grupy służą do
relaksującego masażu całego ciała,

ćwiczeń mięśni dłoni, jak i do
zabawy.

Piłeczki do
rehabilitacji jeżyki z
kolcami 3 sztuki

6e.

Komplet

Specjalnie zaprojektowane kolce
poprawiają ukrwienie,
zmniejszając napięcie mięśni oraz
pobudzają receptory czuciowe
stanowiąc doskonałą akupresurę.

Produkty z tej grupy służą do
relaksującego masażu całego ciała,

ćwiczeń mięśni dłoni, jak i do
zabawy.

\W.

Piłeczki do
rehabilitacji jeżyki z
kolcami 3 sztuki

6d.



Sztuka10Materiał: żeliwo
Zewnętrzna warstwa winylowa
Materiał: żeliwo pokryte winylem

Ciężarki do ćwiczeń
Ciężarek żeliwny
pokryty winylem 0,5

kg

15.

sztuka10Wymiary: 173,5 x 61 cm
Grubość: 3 mm
Materiał: 100% PVC
Kolor: niebieski

Uwagi:
Certyfikaty, normy: CE
Gwarancja 24 miesiące

Mata do jogi i fitnesu14.

sztuka20Dostępne w czterech kolorach:

-czerwony
-zielony
-żółty
-niebieski
Wymiary:
szerokość: 5 cm

długość: 2x54 cm

Szarfa gimnastyczna13.

sztuka20Dostępne w czterech kolorach:

-czerwony
-zielony
-żółty
-niebieski
Wymiary:
szerokość: 5 cm
długość: 2x54 cm

Skakanka sznurowa z
drewnianymi rączkami

12.

sztukaDługość-10 m
Materiał -juta/splot trój-żyłowy
Średnica około 40 mm
Końcówki liny zabezpieczone

szpagataem

Gwarancja 12 miesięcy

Jutowa lina do
przeciągania 0 4 cm

11.

Hula hop

sztuka10Średnica 80 cm, różne kolory10.

•10 stożków 3 8cm.
•5 belek do połączenia stożków-

lm.
•3 pozycje wysokości
Wysokość stożka 38 cm.
3 poziomy wysokości: 11 cm, 22

cm lub 33 cm.

Zestaw
koordynacyjny



SztukaDane techniczne:
•Materiał: PCV, masa
bitumiczna

•Cechy dodatkowe: gładkie
zakończenia uchwytów.

Hantle 6kg21.

sztukaDane techniczne:
•Materiał: PCV, masa
bitumiczna

•Cechy dodatkowe: gładkie
zakończenia uchwytów.

Hantle 4kg20.

sztukaMateriał: żeliwo
Zewnętrzna warstwa winylowa
Materiał: żeliwo pokryte winylem

Ciężarek żeliwny
pokryty winylem 3 kg

19.

SztukaMateriał: żeliwo
Zewnętrzna warstwa winylowa

Materiał: żeliwo pokryte winylem

Ciężarek żeliwny
pokryty winylem 2 kg

18.

sztuka10Materiał: żeliwo
Zewnętrzna warstwa winylowa
Materiał: żeliwo pokryte winylem

Ciężarek żeliwny
pokryty winylem 1,5

kg

17.

sztuka10Materiał: żeliwo
Zewnętrzna warstwa winylowa
Materiał: żeliwo pokryte winylem

Ciężarek żeliwny
pokryty winylem 1 kg

16.



komplet

komplet

1

4

napojów)
48 sztuk szklanek 375 ml (do

ilość 18 szt.
Rozmiary 20 cm
Wykonany ze szkła hartowanego,.
6. talerz głęboki biały
ilość 18 szt.
Rozmiary 19 cm
Wykonany ze szkła hartowanego,.
5. talerzyk biały
ilość 18 szt.
Rozmiary 25 cm
Wykonany ze szkła hartowanego,.
4. talerz biały
Ilość: 12 sztuk
kamionka, glazura
Szerokość: 17 cm
Długość: 25 cm
Główne informacje
3. Talerzyk, biały
Ilość: 12 sztuk
kamionka, glazura
Szerokość: 25 cm
Długość: 31 cm
Główne informacje
2. Talerz, biały
Materiał Szkło
Kolor   Przezroczyste
Rodzaj Patery
1. Talerze do ciasta

Sprzęt kuchenny artykuły gospodarstwa domowego

sztuka

Sztuka

2

2

zakończenia uchwytów.
•Cechy dodatkowe: gładkie

bitumiczna
•Materiał: PCV, masa
Dane techniczne:

zakończenia uchwytów.
•Cechy dodatkowe: gładkie

bitumiczna
•Materiał: PCV, masa
Dane techniczne:

Szklanki

Talerze

2.

1.

Część IV

Hantle lOkg

Hantle 8kg

23.

22.



sztuka

Komplet

Komplet

1

1

1

Umywalka z syfonem i baterią
oraz szafką podumywalkową

Głębokość mebla: 39 cm
Szerokość mebla:50 cm
Wysokość mebla: 84.5 cm

zawiera baterię umywalkową

i syfon PCV

Rodzaj Miska kompaktowa
Odpływ Pionowy
Kolor   Biały
- miska z odpływem pionowym
- kołnierz otwarty
- długość kompaktu: 65,5 cm
- montaż stojący do posadzki
- kolor biały
- spłuczka
- deska

Poręcze dla osób

Umywalka z syfonem
i baterią oraz szafką
podumywalkową -
toalet zwykła

Miska we (kompakt) -
toaleta zwykła

3.

2.

1.

Część V. Wyroby sanitarne

komplet

komplet

komplet

komplet

1

1

8

1

Powlekane ze szklanymi

pokrywkami
16 cm

18 cm
20 cm
22 cm

Plastik
26cm
31 cm
36 cm

stal nierdzewna

6xłyżka
6xłyżeczka
6xnóż
6xwidelec
6 szt. w zestawie
stal nierdzewna

widelczyki do ciasta 6 szt. w
zestawie
stal nierdzewna

Nóż do warzyw Stal nierdzewna
8 cm - 20 sztuk
Nóż uniwersalny
Stal nierdzewna
12,5 cm- 1 sztuka
15 cm - 1 sztuka
18 cm  -1 sztuka

Średnica dna 5 cm

Kształt Okrągłe
Materiał            Szklane

Wysokość [cm]  12 cm
Średnica [cm]     6.5 cm
Pojemność     375 ml
Kolor   przezroczysty
Wzór  gładki

50 sztuk szklanek 230 ml (kubek
hartowany)

Garnki

Miski

Sztućce

Noże

6.

5.

4.

3.



komplet1Telewizor 40 LED z
uchwytem ściennym.

Panel

LED
Przekątna ekranu
40"
Technologia HD
Ultra HD (4K)
Rozdzielczość

3840x2160
Proporcje obrazu

16:9
Kontrast dynamiczny
Mega Contrast
Tuner TV
•           Analogowy

DVB-S2
DVB-T MPEG-2

System TV
SmartTV
Obraz
•           Auto Motion Plus
•            Active Crystal Color
•           Contrast Enhancer

HDR
•           Peak Illuminator

•            Supreme UHD Dimming
UHD Upscaling

Telewizor 40 cali z
uchwytem ściennym

1.

Część VI. Sprzęt IT, sprzęt poligraficzny, sprzęt multimedialny

sztuka3Dane techniczne ogrzewacza
Moc znamionowa kW 4,5
Napięcie znamionowe V 230
Klasa efektywności
energetycznej* Aa A A
Dzienne zużycie energii
elektrycznej* kWh/d 2,11
2,11 2,2 Ciśnienie wody MPa
0,1 - 0,6 Wydajność (przy
wzroście temp. wody o
40C) l/min 1,4 1,8 2,2
Wymiary (wysokość x
szerokość x głębokość) mm
260x205x95 zgodnie z
obowiązującym od 26
września 2015r.
Rozporządzeniem komisji

UE nr 812/2013

lakierowane proszkowo na kolor
biały lub wykonane ze stali
nierdzewnej

średnica rury 25mm
zestaw śrub montażowych oraz

zaślepek ozdobnych w komplecie

posiada wpis do rejestru
wyrobów medycznych

Podgrzewacz
przepływowy do wody
podumywalkowy

niepełnosprawnych -
toaleta dla
niepełnosprawnych

4.



sztukaProjekcja
Długoogniskowa
Technologia wyświetlania

DLP
Rozdzielczość

800 x 600 (SVGA)
Jasność

3300 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny
15 000:1
Obiektyw

- F=2.46-2.66
-=21.8-25.6

Wspó3czynnik projekcji (min)
1,94:1
Wspó3czynnik projekcji (max)
2,32:1
Zoom

Projektor
multimedialny

2.

PVR/DVR
Tak
Obsługa 3D
Nie
DLNA
Tak
Funkcje
•Automatyczne wyłączenie

•Automatyczne
skanowanie kanałów

EPG
•Odtwarzanie napisów
•Time shift

Wielojęzyczne menu OSD

System dźwięku
Dolby Digital Plus
Moc głośników (sumaryczna)
20 W
Tryb hotelowy
Nie
Procesor
Czterordzeniowy
Bluetooth
Tak
WiFi
Direct
Gniazda we/wy

3 x HDMI
1x Component (Y, Pb, Pr)

•1 x Composite

2x USB 2.0
1 x RJ-45 LAN
1 x SPDIF out
1 x Gniazdo CI/C1+

Pobór mocy
61 W
Akcesoria w zestawie
-Pilot zdalnego sterowania

TM1790A
-Baterie do pilota
-Instrukcja obsługi
-Instrukcja w wersji elektronicznej
-Kabel zasilający



sztuka
-Format A3
-Szybkość laminacji 25 cm/min

Latninator3.

l,2x
Automatyczne ustawianie ostrości

Nie
Minimalna przek'tna obrazu

60"
Maksymalna przek'tna obrazu

300"
Proporcje obrazu

4:3
Częstotliwość pozioma min.

15kHz
Częstotliwość pozioma max.

102 kHz
Częstotliwość pionowa min.

23 Hz
Częstotliwość pionowa max.

120 Hz

Kompatybilność ze standardami
komputerowymi

-480i
-480p
-576i
-576p
-720p
-1080i

-1080p
Kompatybilność ze standardami

wideo

-NTSC
-PAL
-SECAM

Audio
Tak
Gniazda we/wy

•2 x 3,5 mm minijack

•3xl5-pinD-Sub

•2 x HDMI

•lx Composite

•1 x Mini-DIN-4 (S-Video)

•1 x mini USB (Type B)

•1 x RS-232 (COM)

Akcesoria w zestawie

-Pilot z bateriami
-Karta Gwarancyjna
-Kabel zasilający

-Kabel VGA
-Instrukcja szybkiego
uruchomienia

Wymiary
332.4x99x214.3 mm



sztukaRodzaj aparatu

Kompakt
Liczba pikseli efektywna
16 Mpix
Liczba pikseli całkowita
16.6 Mpix
Przetwornik obrazu

CCD
Wymiary przetwornika
1/2,33"
Pozostałe parametry matrycy
Filtr barw podstawowych
Obiektyw w zestawie
Wbudowany
Zoom optyczny

12 x
Zoom cyfrowy
4x
Ogniskowa
4,3-51,6 mm
Maksymalna przysłona
f/3,1-6,3
Ustawianie ostrości

AF-A (AF-S/AF-C)
Pozostałe parametry obiektywu
Konstrukcja: 8 elementów w 8
grupach
Wizjer
Nie
Przekątna ekranu
2,7"
Pozostałe parametry wyświetlacza
-Wyświetlacz TFT LCD 2,7" (6,4

cm)
-460 tys. punktów
Wbudowana lampa błyskowa

Tak
Pomiar światła
Matrycowy
Czułość ISO (min.)
100
Czułość ISO (maks.)
1600
Balans bieli
Automatyczny
Światło żarowe

Światło dzienne (pochmurno)
Światło dzienne (cień)
Migawka
Elektroniczna
Tryby migawki
Pojedyncze zdjęcie
Zdjęcia seryjne
Samowyzwalacz

Tryby / Efekty
Automatyczny

Bez lampy

Aparat kompaktowy
karta pamięci 32 GB

4.

-Max. grubość folii 2x75 mic
-Technologia: 2 gorące wałki
-Nagrzewanie: 5 min
-Gwarancja 1 rok



Czarno-biały

Film
Nocny
Portret

Sport
Selfie
Zachód słońca
Zwierzęta
Format zdjęć
JPEG
Rozdzielczość JPEG (maks.)
4608 x 3456 px
Nagrywanie filmów

Tak
Rozdzielczość filmów (maks.)

1280 x 720 px
Format wideo
QuickTime Motion JPEG
Funkcje specjalne
-Retusz: Tryb Creative Retouch
-Obsługa standardu PictBridge:
Pojedyncze / Wiele / Wszystkie
-Tryb odtwarzania: Normalne
odtwarzanie, pokaz slajdów, wybór
kategorii, kalendarz
-Cyfrowa korekcja czerwonych
oczu (usuwanie efektu czerwonych

oczu)
Typ kart pamięci
SD
Standard pamięci SD / CF
SD
SDHC
SDXC
Komunikacja bezprzewodowa

WiFi
Złącza

AV
miniUSB
Zasilanie
Akumulator dedykowany
Akcesoria w zestawie
-Zestaw akumulatorów
-Zasilacz sieciowy
-Kabel USB
-Pasek na rękę
* Instrukcja obsługi aparatu DMC-
SZ10 dotycząca zaawansowanych

funkcji jest dostępna do pobrania
na stronie pomocy technicznej dla

produktów LUMIX firmy
Panasonic za pomocą komputera
PC, smartfona lub tabletu
podłączonych do internetu.

5025232818525
Kolor
Czarny
Wysokość
59.9 mm
Szerokość

99 mm
Głębokość



sztukaModel
Inspiron 15-3567
Rodzina procesora
Intel Core i3
Taktowanie procesora

2GHz
Generacja procesora
Szósta
Obsługa ECC
Nie
Pozostałe informacje o procesorze

Intel Core i3-6006U
Przekątna ekranu
15,6"
Rozdzielczość

1366x768
Technologia podświetlania

Diody LED
Typ matrycy
TFTIPS
Ekran dotykowy
Tak
Model karty graficznej

Intel HD Graphics
Producent chipsetu

Intel
Zainstalowana pamięć RAM
8 GB
Maks. wielkość pamięci

16 GB
Liczba obsadzonych gniazd

pamięci
1
Liczba wolnych gniazd pamięci
1
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR4
Typ dysku
SSD
Pojemność SSD
256 GB
Napęd optyczny
DVD-RW
Komunikacja
LAN 10/100
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
Modem WWAN (3G) / LTE (4G)
Nie
Gniazda rozszerzeń

Nie
Dokowanie

Nie
Porty USB
1x USB 2.0 Type-A
2x USB 3.0 Type-A
Porty wideo
1 x HDMI
Czytnik kart pamięci

Laptop z
oprogramowaniem
Windows 10 PRO ,
MSOffice2016i
akcesoriami (myszka,

torba)

5.

29.8 mm

Waga
163 g



sztukaZestaw składa się z:
•kolumny aktywnej
•12-calowy głośnik- trzech

mikrofonów bezprzewodo
wych (lx nagłownego
i 2x doręcznego)

•pilota bezprzewodowego
•uchwytu mikrofonowego-

pilota
W ZESTAWIE POKROWIEC

NA KOLUMNĘ
Specyfikacja techniczna:

•Moc RMS/maksymalna:

350/700W
•Odtwarzacz USB/SD

MP3/WMA
•Funkcja Bluetooth

umożliwiająca
bezprzewodowe
odtwarzanie utworów z
zewnętrznych urządzeń

•2 x mikrofon
bezprzewodowy VHF

doręczny (R&TTE
zatwierdzony)

•lx
mikrofon bezprzewodowy
VHF nagłowny (R&TTE
zatwierdzony)

Mobilna kolumna
nagłaśniająca

6.

Tak
Pozostałe porty we/wy

1 x Audio (Combo)
lxRJ-45
Kamera internetowa

Tak
Podświetlana klawiatura

Nie
Czytnik linii papilarnych
Nie
Pojemność baterii
40 Wh
Typ ogniwa
Li-ion
Liczba komór
4-komorowa
System operacyjny
Windows 10 Home
Kolor
Szary
Wysokość
20.2 mm
Szerokość
381.9 mm
Głębokość
253.1 mm

Waga
2.3 kg

MSOffice2016
akcesoria (myszka Logitech,

torba)



kompletStół z bali dębowych lub
topolowych z impregnacją w
kolorze orzech włoski o
wymiarach 250 x 90 z 4 ławami

Stół drewniany z
ławkami

SztukaHuśtawka z bali dębowych lub
topolowych z impregnacją w
kolorze orzech włoski ( rozstaw
nóg) 300x190, długość siedziska
180.

Huśtawka bujana

Część VII. Meble ogrodowe

•Pilot zdalnego sterowania

•Funkcja REC
•Funkcja VOX
•Regulacja tonów niskich i

wysokich
•Kontrola nad poziomem

głośności i funkcją Echa
w mikrofonie

•Kontrola poziomu

głośności
•Wejścia mikrofonowe i

liniowe
•Wbudowany

akumulator wielokrotnego
ładowania

•Uchwyt i kółka
ułatwiające transport

Dodatkowe parametry:

•Głośnik niskotonowy:

12730 cm

•Czułość: 97dB

•Pasmo przenoszenia:

40Hz - 20kHz

•Zasilanie: 220-240V / 50-

60Hz (możliwość
zasilania 12V lub z
wbudowanej baterii)

•Akumulator: 12V 4.5 Ah

(BAT-PORT 4.5 Ah)

•   Wymiary: 630 x 398 x
370mm





Załącznik nr 4 do rozeznania cenowego

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lądek z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lądku

(ul. Rynek 26, 62-4O6 Lądek).

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

•realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 i 8
ustawy o samorządzie gminnym; w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami

przewidzianymi w przepisach prawa;

•zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych

uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

•Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo
poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas
zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać

wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

•zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych

osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

•wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

•w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu

na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

•W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych.
Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy

publicznej.

Uprawnienia można realizować, składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Gminy w Lądku lub
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP2, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi

związane z realizacją wymienionych uprawnień -wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami

prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się
kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@gminaladek.pl
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu
w Urzędzie Gminy ul. Rynek 26 (tel. 63 276 35 12), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane

kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Dodatkowe informacje:


