Opis przedmiotu zamówienia - część 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 namiotu Spider „L” Ø10 M DWUMASZTOWY 10x 13,70
o parametrach jak poniżej:
- maszt aluminiowy, segmentowy o średnicy:
76,1 mm
- podstawa stalowa, ocynkowana o średnicy:
60 cm
- poszycie z tkaniny poliestrowej, wodoodpornej: 220 g/m2
- wysokość wejścia:
220 cm
- wysokość całkowita: 437 cm
- ilość wejść: 10
- waga bez ścian/ z zestawem ścian: 76/ 96 kg
- odporność na porywy wiatru do 100 km/h: przy zastosowaniu zestawu
bezpieczeństwa lub obciążników
- gwarancja na konstrukcję: 2 lata

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w
pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób
trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń
oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez
zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty
zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów
sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały
dotyczące użytkowania w języku polskim.
Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne)
oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – część 2.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 w Płocku 9 sztuk namiotu z akcesoriami i nadrukiem o
parametrach jak poniżej:






namiot ekspresowy o wymiarach 2,00 x 4,00 m - 1 szt.
namiot ekspresowy o wymiarach 4,00 x 4,00 m - 2szt.
namiot ekspresowy o wymiarach 4,00 x 6,00 m - 3 szt.
namiot ekspresowy o wymiarach 3,00 x 3,00 m - 3 szt.

Parametry techniczne:
















profil nogi: 50 mm
profil szabli: 35 × 15 mm
stelaż o przekroju ośmiokątny wzmocnionym z aluminium
wzmocnione szable poprzeczne z aluminium
system montażu akcesoriów: przyciski System Easy-Hold - montaż bezpośrednio do
konstrukcji
poszycie z tkaniny poliestrowej: 220 - 250 GR/m2
łączenie ścian: zamki
mocowanie ścian do konstrukcji: paski z plastikowymi przelotkami
gwarancja na konstrukcję: 5 lat gwarancji producenta
gwarancja na zadruk: 3 lata
łączniki: aluminiowe
regulacja wysokości: dwustopniowa
odporność na porywy wiatru: odporne na porywy wiatru do 100 km/h i są zgodne z
wymogami normy PN-EN 13782:2015-2007
certyfikaty na trudnopalność i wodoodporność
pokrowiec transportowy na namiot i akcesoria

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w
pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób
trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń
oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez
zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty
zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów
sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały
dotyczące użytkowania w języku polskim.
Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne)
oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

