Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa sprzętu AGD i RTV na potrzeby Transportowego Dozoru
Technicznego

1

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu AGD i RTV (zwanego dalej
„Sprzętem”) dla Transportowego Dozoru Technicznego.

2

Zamówienia zostało podzielone na trzy części:
Część 1 – Sprzęt AGD - czajniki, lodówki, żelazka, suszarka bębnowa do ubrań, pralka
Część 2 - Ekspresy do kawy
Część 3- Sprzęt RTV - telewizory

3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony:
Część 1 – Sprzęt AGD - w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.
Część 2 – Ekspresy do kawy - w załączniku nr 2 do niniejszego OPZ.
Część 3 – Sprzęt RTV - w załączniku nr 3 do niniejszego OPZ.
W poszczególnych OPZ zostały określone w szczególności wymogi dotyczące parametrów
Sprzętu, terminu i miejsca dostawy oraz terminu gwarancji dla Sprzętu.

4

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie Umowy.

5

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, w pełni sprawny, odpowiadający standardom jakościowym i
technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu także wolny od wad prawnych i
fizycznych.

6

Sprzęt powinien posiadać wszystkie ważne wymagane przepisami prawa świadectwa,
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz zawierać oznaczenia i inne wymagane prawem
powszechnie obowiązującym dokumenty w tym instrukcje użytkowania w języku polskim.

7

W przypadku, gdy w OPZ podano nazwy marek lub producentów, to należy je traktować jedynie
jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca
może zaoferować równoważny Sprzęt o parametrach nie niższych niż wymagane przez
Zamawiającego. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego
parametry techniczne są nie niższe niż opisane w OPZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania
równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność w odniesieniu do
oferowanego Sprzętu.

8

Koszt dostawy, podłączenia oraz uruchomienia sprzętu należy uwzględnić w cenach
jednostkowych oferowanego Sprzętu i nie może on stanowić odrębnej pozycji na
fakturze/rachunku.

Załącznik nr 1a do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1 – Sprzęt AGD - czajniki, lodówki, żelazka, suszarka bębnowa do ubrań, pralka
1. Wymagania dotyczące parametrów Sprzętu:
Lp.

Opis sprzętu /parametry techniczne

Ilość
sztuk
2

1

Czajnik marki Zelmer model CK1020 lub równoważny:
- korpus ze stali nierdzewnej, kolor INOX
- pojemność 1,7 l
- moc min 2200 W,
- długość kabla sieciowego 80 cm
- minimalna ilość gotowanej wody 0,5 l
- podstawa obrotowa 360 stopni z centralnym podłączeniem urządzenia
- płaska grzałka płytowa,
- filtr antywapienny
- zewnętrzny wskaźnik poziomu wody,
- automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody,
- zabezpieczenie przed wyłączeniem czajnika bez wody,
Gwarancja – co najmniej 12 miesięcy

2

Czajnik marki Bosch model Compact Class 1 l model TWK3A051 lub równoważny: 74
- kolor biały
- pojemność 1l
- moc 2400 W
- długość kabla sieciowego 80 cm
- minimalna ilość gotowanej wody 0,25 l
- podstawa obrotowa 360 stopni z centralnym podłączeniem urządzenia
- płaska grzałka płytowa
- grzałka ze stali szlachetnej
- filtr antywapienny
- zewnętrzny wskaźnik poziomu wody
- automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody,
- zabezpieczenie przed wyłączeniem czajnika bez wody,
Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy

3

Lodówka marki Beko model RSSA290M21W lub równoważny:
- klasa energetyczna A+
- kolor biały
- poziom hałasu 42 db
- wymiary WxSxG min. 151x60x60 cm )
- wyświetlacz LED
- zmiana kierunku otwierania drzwi
- liczba półek min. 5(szklane)
- odszranianie automatyczne
Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy

3

4

Pralka automatyczna marki Bosch model WLL2018PL lub równoważny:
- klasa energetyczna A+++

1

- pojemność 6,5 kg
- maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
- silnik inverterowy , Vario Perfect
- Wymiary: (GxSxW) 44,6x59,8x84,8 cm
- ładowana od frontu
- kolor biały
- programator elektroniczny
- wyświetlacz elektroniczny LED
- programy prania: (antyalergiczny, bawełna, bawełna eco, ciemne materiały,
delikatny jedwab, jeans, mix, delikatne tkaniny, koszule sport, syntetyki, szybki
program 15-30 min.
- sygnał dźwiękowy końca pracy
- kontrola piany
Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy
5

Żelazko Tefal model Turbo Pro FV5615 lub równoważny:
- stopa Durilium AirGlide
- moc 2600 W
- wytwarzanie pary 50 g/min
- dodatkowe uderzenie pary
- regulacja strumienia pary
- pionowy wyrzut pary
- blokada przeciwko kapaniu
- spryskiwacz
- automatyczne wyłączenie żelazka
- wbudowany system antywapienny
- opcja samooczyszczenia
- długość kabla sieciowego 2 m
- system auto clean,
- auto stop,
- wytwarzanie pary:0-50g/min,
- uderzenie pary: min. 210g/min,
- prasowanie w pionie,
- moc min. 2600W.
- wbudowany system antywapienny,
- funkcja samoczyszczenia,
- spryskiwacz
- wymiar standardowy
Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy

3

2. Miejsce dostawy: Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125 02-707 Warszawa.
3. Termin dostawy: do 10 dni od daty zawarcia Umowy

Załącznik nr 1b do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 2 - Ekspresy do kawy

1. Wymagania dotyczące parametrów Sprzętu:
L.p

Opis sprzętu /parametry techniczne

1

Ekspres do Kawy JURA X 8 lub równoważny, minimalne parametry:
- ekspres na kawę ziarnistą
- kolor Platin
- kolorowy wyświetlacz TFT
- wielostopniowy młynek Aroma G3
- przygotowanie 70-120 kaw dziennie
- elektroniczny panel sterowania w języku polskim
- pobór mocy: 1450
- zasilanie 220-240V
- zbiornik na kawę ziarnistą 500 g
- zbiornik na wodę 5 l
- system grzewczy - termoblok
- pojemni zbiornika na odpady 40 porcji
- możliwość przygotowania dwóch napojów jednocześnie
- regulacja intensywności mocy kawy
- Monitorowana tacka na nadmiar wody
- wyświetlacz statusu konserwacji
- zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania
- regulacja ustawień twardości wody
- filtr CLARIS Pro Smart
- inteligentny System Podtrzymywania Świeżości Wody (I.F.W.S.©)
- programowanie ilości mleka
- technologia gładkiej pianki
- licznik dzienny sporządzonych kaw z możliwością resetowania
- ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje
- licznik filiżanek
- wskaźnik zużycia filtra
- zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino
- automatyczny program płukania systemu cappuccino
- wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu
- wskaźnik przebiegu procesu
- regulacja szerokości wylewki kawy 65 - 153 mm
- regulacja wysokości wylewki cappuccino 110 - 153 mm
- wymiar WxSxG (47x37,3x46,1 cm)

2

Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy
Ekspres do kawy Saeco model Aulika Evo Top lub równoważny:
- ekspres na kawę ziarnistą
- kolor czarny
- młynek stalowy
- przygotowanie 40-70 kaw dziennie
- obudowa tworzywo ABS i stal INOX
- elektroniczny panel sterowania w języku polskim

IIość
sztuk
1

3

- pobór mocy: 1400W
- zasilanie 220-240 V
- zbiornik kawy ziarnistej do 1 kg
- zbiornik na wodę 4 l
- pojemnik zbiornika na odpady 40 porcji
- regulacja intensywności mocy kawy
- możliwość przygotowania dwóch napojów jednocześnie
- tacka ociekowa o pojemności 1 l
- podwójna pompa, podwójny boiler
- zintegrowane cappuccinatore
- cappucinatore wyciągane do mycia
- podświetlane przyciski
- informacja o konieczności czyszczenia, odkamieniania, wymiany filtra
- licznik łączny sporządzonych kaw
- Wymiar WxSxG (574mmx334mmx452 mm)
Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy
2. Miejsca dostawy:
Poz 1. Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125 02-707 Warszawa
(1 szt. piętro 5)
Poz 2. Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125 02-707 Warszawa
(2 szt. piętro 2 i 3)
Transportowy Dozór Techniczny Katowice, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice
(1 sztuka)
3. Termin dostawy: do 10 dni od daty zawarcia Umowy

Załącznik nr 1c do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 3- Sprzęt RTV – telewizory

1. Wymagania dotyczące parametrów Sprzętu:
L.p

Opis sprzętu /parametry techniczne

Ilość

1

Telewizor hotelowy marki Samsung, LG lub równoważny:
- min. przekątna ekranu: 32 cal
- rozdzielczość: 1366 x 768 (HD)
- proporcje obrazu: 16:9
- min. Jasność: Min. 240 cd/m2
- możliwość montażu na ścianie: VESA
- podświetlenie bezpośrednie
- standard odbioru telewizji: DVB-T2/C/S2
- tryb pracy: 16 godzin, 7 dni w tygodniu
- głośniki: Wbudowane min. 10 W + 10 W
- funkcje hotelowe: Tryb hotelowy, możliwość personalizacji wyglądu menu (za
pomocą pilota telewizora), możliwość klonowania ustawień przez USB, wyjście na
głośnik zewnętrzny, włącznik/wyłączniki czasowy

70

Gwarancja: 3 letnia obejmująca zastosowanie komercyjne
2

Telewizor hotelowy marki Samsung, LG lub równoważny:
- min. przekątna ekranu: 49 cal
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD)
- proporcje obrazu: 16:9
- min. jasność: Min. 240 cd/m2
- możliwość montażu na ścianie: VESA 200 x 200
- podświetlenie: Bezpośrednie
- standard odbioru telewizji: DVB-T2/C/S2
- głośniki: Wbudowane min. 10 W + 10 W
- tryb pracy: 16 godzin, 7 dni w tygodniu
- funkcje hotelowe: Tryb hotelowy, możliwość personalizacji wyglądu menu (za
pomocą pilota telewizora), możliwość klonowania ustawień przez USB, wyjście na
głośnik zewnętrzny, włącznik/wyłączniki czasowy

4

Gwarancja: 3 letnia obejmująca zastosowanie komercyjne

2. Miejsce dostawy: Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125 02-707 Warszawa.
3. Termin dostawy: do 10 dni od daty zawarcia Umowy

