
 

 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…/2015 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

I. Postanowienia Ogólne  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa elementów wyposażenia stoiska informacyjno-

promocyjnego dotyczącego Projektu P1.  

2. Celem zamówienia jest zakup mebli umożliwiających zorganizowanie  przez 

Zamawiającego  różnego rodzaju stoisk promocyjnych w ramach prowadzonych działań 

informacyjno-promocyjnych nt. Projektu P1. 

3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi ze środków finansowych budżetu 

państwa, Unii Europejskiej w ramach Projektu P1 – „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”  w ramach 7 osi 

priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 

4. Asortyment, ilości oraz dane techniczne poszczególnych produktów znajdują się w cz. II 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

5. Meble wystawiennicze muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

towarów fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych, w pierwszym gatunku i 

nie noszących znamion użytkowania. 

7. Każdy z elementów znajdujących się w cz. II Opisu Przedmiotu Zamówienia musi posiadać 

instrukcje obsługi w języku polskim.  

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na 

okres 24 miesięcy.  

9. Zamawiający dopuszcza maksymalnie +/- 2% odchylenia od podanych wymiarów mebli 

wskazanych w cz. II w  Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

10. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

 

11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do 30 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, w dni robocze od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na adres Centrum Systemów Informacyjnych  



 

 
 

 

 

 

Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, po wcześniejszym 

telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy z Zamawiającym. Wykonawca złoży 

przedmiot zamówienia w pomieszczeniach lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Koszty dostawy, załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku, 

wniesienia i umieszczenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach ponosi 

Wykonawca. 

 

II.  Zestawienie jakościowo-techniczne 

 

1. Stół ( 4- nogi ) 

Ilość: 2 sztuki 

Wymiary: blat- 70cm/60cm, wys. 75  cm 

Kolor: biały  

Materiał: stal nierdzewna , płyta laminowana  

 

Zdjęcie poglądowe:  

 
 

 

2. Krzesło 

Ilość: 6 sztuk 

Wymiary: wys. 80 cm, szer. 49cm, głęb. 55 cm, wys. siedziska 48cm. 

 

Kolor: biały z szarą poduszką  

Materiał: podstawa wykonana z lakierowanego metalu, z zamontowanym 

obrotowym siedziskiem z poduszką 



 

 
 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 
 

 

3. Stolik 

Ilość: 3 sztuki  

Wymiary: 45cm/45cm /45cm 

Kolor: biały  

Materiał: stal nierdzewna, drewno płyta laminowana 

 

Zdjęcie poglądowe:  

 

 
 

 

4. Stojak na balony z patyczkami  

Materiał: stal, stojak w kolorze białym.  

Specyfikacja:  Lekka konstrukcja, podstawa  w kształcie okręgu, cztery części 

zawierające po cztery uchwyty. Możliwość umieszczenia min. 60 balonów.  



 

 
 

 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

 

5. Leżak 

Rodzaj: Leżak składany ze zmiennym kątem nachylenia oparcia 

Ilość: 8 sztuk 

Wymiary: 60 cm/142 cm/ 70-90 cm 

Kolor: biały, z nadrukiem full color z przejściami tonalnymi  (grafika zostanie 

przekazana przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy). Wykonawca w ciągu 

10 dni roboczych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu materiał z wydrukiem 

próbnym.  

Materiał: drewno sosnowe, płótno bawełniane  

W zestawie do każdego z leżaków pokrowiec/torba do przechowywania i transportu.  

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 


