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„Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr PCPR.POKL. 822.V/1/10, dot.: wykonania mebli dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach projektu „Dobry start, lepsze jutro –
program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

I. Dotyczy :”Opis przedmiotu zamówienia”:

1. Nadstawka na szafę biurową – 3 szt.
Wymiary: dł. 100 cm, gł. 40 cm, wys. 110 cm
Cechy mebli:
- materiał wykonania – płyta laminowana o grubości 1,8 cm, w kolorze calvados,
obrzeża oklejone okleiną w kolorze calvados,
- tył nadstawki wykonany z płyty pilśniowej w kolorze białym,
- w środku nadstawki powinny znajdować się 2 trwale zamocowane półki na
segregatory, połączone z bokami za pośrednictwem 4 kołków montażowych,
wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm w kolorze calvados, o obrzeżach
oklejonych okleiną w kolorze calvados,
- nadstawki powinny posiadać 2 sztuki drzwiczek zamykanych na kluczyk,
z uchwytami wykonanymi z metalu w kolorze chrom mat.

2. Nadstawka na słupek – 1 szt.
Wymiary: dł. 50 cm, gł. 40 cm, wys. 110 cm
Cechy mebli:
- materiał wykonania – płyta laminowana o grubości 1,8 cm, w kolorze calvados,
obrzeża oklejone okleiną w kolorze calvados,
- tył nadstawki wykonany z płyty pilśniowej w kolorze białym,
- w środku nadstawki powinny znajdować się 2 trwale zamocowane półki na
segregatory, połączone z bokami za pośrednictwem 4 kołków montażowych,
wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm w kolorze calvados, o obrzeżach
oklejonych okleiną w kolorze calvados,
- nadstawki powinny posiadać 1 sztukę drzwiczek zamykanych na kluczyk,
z uchwytem wykonanym z metalu w kolorze chrom mat.

II. Dotyczy :”Oferta powinna zawierać”:
- ofertę cenową brutto na wykonanie, montaż i dostawę przedmiotu zamówienia,
- specyfikację techniczną proponowanych mebli,
- okres gwarancji na zamawiane meble.

Wyjaśnienia mają wpływ na treść ofert składanych w postępowaniu, więc Zamawiający
przedłuża termin na składanie ofert do dnia 12.03.2010 r.


