
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
Specyfikacja zamówienia

Przedmiot zamówienia:
• dostawa sprzętu do pokoi  noclegowych,  w ramach projektu - Rozwój Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Kamieniu Pomorskim - "Usługi noclegowe"” (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-
K003/19) ”  w  Kamieniu Pomorskim, ul. Kopernika 12.

Opis przedmiotu zamówienia:

• Realizacja prac polega na  dostawie nowego sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją.
• specyfikacja odnosi się do minimalnych wymagań dotyczących sprzętu.

Zamawiający założył składanie ofert częściowych, przy czym oferent może złożyć jedną ofertę
dotyczącą co najmniej jednej z czterech  części zamówienia (maksymalnie wszystkich części
Zamówienia).  W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  planuje  wybór  co  najmniej
jednego  dostawcy  (maksymalnie  czterech  różnych  dostawców),  jeżeli  do  każdej  z  czterech
różnych części Zamówienia zostanie wybrany inny Wykonawca). 

Część I

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 30213100-komputery przenośne,  42962000 
(urządzenia drukujące)
2.  sprzęt do recepcji

lp
.

Nazwa opis Ilość  Cena netto Cena brutto

1. komputer Przekątna ekranu: 15.6"
Rozdzielczość (px): 1920 x 
1080
Powłoka matrycy: matowa
Typ matrycy: VA
Odświeżanie matrycy: 60 Hz
Wielkość pamięci RAM: 16 
GB
Typ pamięci RAM: DDR4
Częstotliwość taktowania 
pamięci (MHz): 2400
Pojemność dysku: 512 GB
Typ dysku twardego: SSD
Rodzaj karty graficznej:
Grafika zintegrowana
System operacyjny:

1 szt
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Windows 10 Home
• Typ napędu: DVD-RW /
• Złącza: HDMI, USB 2.0, 

USB 3.0, USB 3.1 typ A, 
RJ-45

• Komunikacja: Wi-Fi, 
Bluetooth, LAN 
10/100/1000 Mbps

• Multimedia: czytnik kart 
pamięci, kamera, głośniki, 
mikrofon

• Sterowanie: klawiatura, 
touchpad, klawiatura 
numeryczna

2. Drukarka 
(urządzenie 
wielofunkcyjne)

Technologia druku: laserowa 
(kolor)
• Maksymalny format 

papieru: A4
• Pojemność podajnika 

papieru (kartki): 250
• Prędkość druku w czerni: 

25 str./min
• Prędkość druku w kolorze: 

25 str./min
Rozdzielczość druku w czerni 
(dpi): 2400 x 600 Gramatura 
papieru: 60-163 g/m²
• Załączone materiały 

eksploatacyjne: toner 
(startowy)

• Rozdzielczość skanowania 
(dpi): 600

• Komunikacja: NFC, Wi-Fi
Cechy dodatkowe: faks, 
wyświetlacz

1

Razem

2.  sprzęt do biura  kierownika i terapeutów
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lp
.

Nazwa opis Ilość  Cena netto Cena brutto

1. laptopy Przekątna ekranu: 15.6"
Rozdzielczość (px): 1920 x 1080
Powłoka matrycy: matowa
Typ matrycy: VA
Odświeżanie matrycy: 60 Hz
Wielkość pamięci RAM: 16 GB
Typ pamięci RAM: DDR4
Częstotliwość taktowania pamięci 
(MHz): 2400
Pojemność dysku: 512 GB
Typ dysku twardego: SSD
Rodzaj karty graficznej:
Grafika zintegrowana
System operacyjny:
Windows 10 Home
• Typ napędu: DVD-RW
• Złącza: HDMI, USB 2.0, USB 

3.0, USB 3.1 typ A, RJ-45
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, 

LAN 10/100/1000 Mbps
• Multimedia: czytnik kart pamięci,

kamera, głośniki, mikrofon
• Sterowanie: klawiatura, touchpad,

klawiatura numeryczna

3 szt

2. drukarka Technologia druku: laserowa (kolor)
• Maksymalny format papieru: A4
• Pojemność podajnika papieru 

(kartki): 250
• Prędkość druku w czerni: 25 str./

min
• Prędkość druku w kolorze: 25 str./

min
• Rozdzielczość druku w czerni 

(dpi): 2400 x 600Gramatura 
papieru: 60-163 g/m²

• Załączone materiały 
eksploatacyjne: toner (startowy)

1 szt
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• Rozdzielczość skanowania (dpi):
600
• Komunikacja: NFC, Wi-Fi
• Cechy dodatkowe: faks, 

wyświetlacz

Część II

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 32323500-8 (Urządzenia do nadzoru wideo)
1. monitoring

lp. Nazwa opis Ilość  Cena brutto

1 Dostawa i montaż 
zestawu do 
monitoringu 
wewnętrznego

Kompletny zestaw do 
monitoringu 
wewnętrznego z 10 
kamerami HD + 
montaż 

Kamery:
rozdzielczość 4MPix lub lepsza
obiektyw 2.8 mm
WDR
DNR
kompresja H.265+
promiennik podczerwieni
mechaniczny filtr podczerwieni
IK10
zasilanie PoE
czułość min. 0.01 lux
detekcja ruchu

rejestrator + okablowanie

1 kpl

Razem     

Część III

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 39514100-9 – Ręczniki, 39512100-5 – Prześcieradła,
39512200-6 – Pokrycia, 39512500-9 - Poszewki na poduszki 
Ręczniki, bielizna pościelowa

lp. Nazwa opis Ilość  Cena brutto

1 Pościel : poszwy, 
poszewki

Pościel hotelowa o splocie atłasowo –
adamaszkowym w kolorze białym, 
zapewniający olbrzymią trwałość 
tkaniny, charakteryzująca się 
podwyższą odpornością na pranie  o 
podwyższonej wytrzymałości i 
konieczności częstego prania i 

54
komplety
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suszenia.
Dane techniczne:
Gramatura: 142 g/m2
Splot:: Płócienny
Skład surowcowy:  50% bawełny / 50% 
poliester
Wzór: Gładki
Zamykanie: Zakład 20cm
Rozmiary poszewki: 70x80 cm
Rozmiary poszwy: 90x200cm
Maksymalna temperatura prania:  95 
stopni C
Kurczliwość:  3%
Odporność na pranie:  300

Ochronne prześcieradła 
z gumką 

Wykonane niezwykle wydajna 
techniką łączenia materiałów z 
użyciem reaktywnego kleju 
termotopliwego co pozwala na trwałe 
połączenie prześcieradła z gumkę 
wykonanego z dzianiny jersey z 
laminatem wykonanym w poliuretanu.
Prześcieradła o właściwościach 
wodoodpornych, oddychające, 
pochłaniające wilgoć, higieniczne oraz
elastyczne. Produkt odporny na 
pranie w temperaturze do 90 stopni a 
także odporny na suszenia w 
temperaturze 70 stopni.
Dane techniczne
Gramatura: 160g/m2
Skład surowcowy:  Prześcieradło:100% 
bawełna, laminat: 100% poliuretan
Rozmiary: 90cmx200cm, 
Maksymalna temperatura prania:  90

54 sztuki

Ręczniki hotelowe Wyprodukowane zgodnie z 
najnowszymi, innowacyjnymi 
technologiami o najwyższej jakości 
przędzy klasycznej, z wykorzystaniem
najwyższej jakości bawełny oraz 
barwnikami co wpływa na zachowanie
niezmiennego kształtu produktu i 
nieskazitelną bieli przez cały okres 
użytkowania. podwójne obszycie 
brzegów, gęste utkanie wzmacniają 
trwałość ręczników.
Ręczniki o bardzo niskiej kurczliwości 
dzięki czemu nie będą  one zmieniać 
rozmiaru nawet podczas prania w 
bardzo wysokich temperaturach.
Gramatura:  550 g/m2
Skład surowcowy: 100% bawełny

18
kompletów
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Wzór: Gładki
Rozmiary:  50x100cm, 70x140cm, 
30x50 cm

Razem     

Część IV

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): , 39515000-5 - Zasłony, draperie, lambrekiny oraz 
rolety tekstylne, 
Zasłony, firany, karnisze
lp. Nazwa opis Ilość  Cena brutto

1 Komplet: zasłony, 
firana, karnisze,

Zasłona z miękkiego 
materiału zdobioną w górnej 
części  pasem błyszczącej  tkaniny,
dobrze kryjąca i zaciemniająca, o 
gęstym splocie. Kolor, wzory do 
wyboru wg przedstawionych 
wzorników przez oferenta.
W komplecie oferent ma zapewnić 
karnisze do wyboru przez 
zamawiającego.
Dane techniczne: Zasłony długie, 
firana długa na okno o wymiarach: 
wysokość 220 cm, szerokość 160 cm
Narzuta pikowana oraz poduszki 
ozdobne w komplecie z zasłonami z 
uzgodnionego materiału i w 
uzgodnionym kolorze.
Narzuta na łóżko o wymiarach 
90cmx200cm

9
kompletów

Razem     

Część V

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 44115700-6 - Rolety zewnętrzne, 
Rolety zewnętrzne
lp. Nazwa opis Ilość  Cena brutto

1. Rolety zewnętrzne na 
okna 165 cm x 235 cm

Rolety zewnętrzne manualne 18

2. Rolety zewnętrzne na 
okna 125 cm x 235 cm

Rolety zewnętrzne manualne 6

3. Rolety zewnętrzne na 
okna 105 cm x 235 cm

Rolety zewnętrzne manualne 2

Razem     
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Część VI

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 39512400-8 – Pierzyny
Pierzyny, poduszki
lp. Nazwa opis Ilość  Cena brutto

1 Kołdry i poduszki Temperatura prania: 40°C
Skład tkaniny: 65% poliester, 35% 
bawełna
Kolory: biały
Wypełnienie poduszek: 100% 
poliester (kulki poliestrowe)
Właściwości wypełnienia: kulki 
poliestrowe, dorównujące pod 
względem lekkości, miękkości i 
sprężystości naturalnemu puchowi. 
Posiadające właściwości 
antyalergiczne oraz przeciwdziałające
osadzaniu się roztoczy kurzu. Dobrze 
przepuszczają powietrze, a podczas 
użytkowania nie zbijające się.
Wypełnienie kołder: 100% Poliester 
silikonowy 
Właściwości wypełnienia: włókna 
poliestrowe  termicznie skręcane, 
posiadające spiralny kształt i wysoką 
sprężystość. Zapewniające doskonałą
izolację cieplną i puszystość. 
Sprawiające, że ludzkie ciało podczas
snu oddycha. Przeciwdziałające 
osadzaniu się kurzu. 
Charakteryzujące się właściwościami 
antyalergicznymi.
Gramatura: 1200 g/m2
Skład surowcowy:  
Poszycie: 35% bawełna, 65% poliester
Wkład: 100% poliester
•Wzór:  gładki
•Rozmiar kołdry:  140x200 cm
•Rozmiar poduszki:  70x80 cm

9
kompletów

Komplet: narzuta, 
poduszki ozdobne x 2

Narzuta z miękkiego 
materiału zdobioną w górnej 
części  pasem błyszczącej  tkaniny,
dobrze kryjąca i zaciemniająca, o 
gęstym splocie. Kolor, wzory do 
wyboru wg przedstawionych 
wzorników przez oferenta.
Narzuta pikowana oraz poduszki 
ozdobne w komplecie Narzuta 
pikowana oraz poduszki ozdobne w 

9
kompletów

Projekt  dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

oś Priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne,   Działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji
społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Konkurs RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19

https://www.portalzp.pl/kody-cpv#


komplecie uzgodnionego materiału i w
uzgodnionym kolorze.
Narzuta na łóżko o wymiarach 
90cmx200cm.

Razem     

Część VII

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 32340000-8 - Mikrofony i głośniki
Nagłośnienie 

lp. Nazwa opis Ilość  Cena brutto

1 Zestaw nagłośnieniowy Wzmacniacz strefowy PA-12040 
4x125w - 1 szt.
Odtwarzacz CD/MP3/USB CD 122
Monacor - 1 szt.
Głośnik sufitowy EDL 612 - 40 szt.
Regulator głośności 50-100 W - 4 
szt.
Regulator głośności 24 W - 5 szt.
Obudowa natynkowa - 9 szt.

1

Razem     
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