
Oznaczenie sprawy: UG.ZO.271.1.2013                              Załącznik nr 1

…………………………..……

(pieczęć, podpis Wykonawcy)

Lp. Rodzaj Typ Główne parametry

Ilość 

[szt./

kpl]

Cena 

jednostkow

a brutto Wartość

1 2 3 4 6 7 [6x7]

1 Komputer

Stacjonarny

System operacyjny

MS Windows 8 Enterprise lub produkt równoważny

Procesor: 3.300 GHz,  Intel Core i3-2120  lub produkt równoważny

Pamięć RAM 4 GB, Pojemność dysku 500 GB, zintegrowany układ graficzny 

intel HD lub produkt równoważny. Nagrywarka dvd, klawiatura 

mutimedialna, mysz, karta sieciowa, zintegrowana karta dźwiękowa, obudowa 

typu tower 1

Sprzęt komputerowy i biurowy

budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269)

Ogłoszenie o przetargu (zamówienie do 14.000 euro) na zadanie pn.: „Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 

Janowice Wielkie (działka nr 269) dla projektu: "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości 

na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”

Działania nr 6.4 „Turystyka kulturowa”

Formularz cenowy - WYPOSAŻENIA

Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie formularzem cenowym

"ZOBACZYC KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

kultury i dziedzitwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie

Tytuł projektu:
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2 Monitor LED

24", rozdzielczość 1920 x 1080, format obrazu 16::9 ,matryca  LED, jasność 

250cd/m2 ,kontrast 12000000:1, gniazdo DVI , gniazdo HDMI 1, głośniki, 

kabel HDMI 1

3 Oprogramowanie

Office 2010 dla użytkowników domowych i małych 

firm  lub produkt równoważny

karta klucza do aktywacji pakietu oraz  kod aktywacyjny, aplikacje:

MS Word 2010 MS Exel 2010, MS Power Point2010, MS OneNote 

2010, MS Outlook 2010,  lub produkty równoważne 1

4

Urządzenie 

wielofunkcyjne

Laserowe z  opcją 

drukowania, skanowania, kopiowania.

laserowa (kolor), rozdzielczość w kolorze 2400x600dpi, 12 str/min w 

czerni,podłączenie do  komputera za pomocą portu USB lub karty sieciowej,z 

duplexem 1

5

Stolik pod laptop

i  projektor

regulacja wysokości półki                                            

-szuflada z zamkiem + B19                                                                                                                

-pozioma regulacja blatu pod laptopa,                                                                                                       

-listwy zabezpieczające ruch laptopa. 

min wys 61cm

Max wys 95cm 1

6 Rzutnik Rzutnik / projektor multimedialny

Technologia DLP, rodzielczość maksymalna 1680x1050, jasność min. 3000 

ANSI lum. Współczynnik kontrastu 2500:1, obsługa HDTV NTSC, PAL, 

SECAM, HDTV. Wejście D-SUB 15 pin 1 szt. Wejście audio RCA Cinch 1 

szt. Gniazdo RS-232 1 szt. Wejście HDMI - 1 szt. wejście S-VIDEO,  

głośniki 2x5 wat, pilot, torba,  kabel HDMI oraz RCA Cinch. 1

7 Ekran projekcyjny

Manualny ekran projekcyjny 300x300 cm , do 

montażu na ścianie i suficie

300x300 cm

Czarny tył, możliwość dostosowania do różnych formatów obrazu,

Współczynnik odbicia światła 1,0.

W komplecie śruby I kołki niezbędne do montażu na suficie 1

8 Laptop

Laptop                                                                                                                                                        

z oprogramowaniem                                                                                                                          

Windows 8  lub produkt równoważny

Procesor min. 2,3 GHz, pamięć RAM 4GB, Poj. dysku min. 500 GB, karty 

zintegrowane, przekątna ekranu15,6'',rozdzielczość min. 1366x768, karta 

graficzna AMD Radeon HD lub produkt równoważny ,bluetooth, WiFi ,2x 

Wyjście słuchawkowe, wyjście HDMI,złącza USB 2x2,0,2x3.0,RJ-45 

LAN,czytnik kart pamięci SD Matryca led,wbudowana nagrywarka DVD oraz 

kamera Internetowa 1

9

Tablica magnetyczna 

+ zestaw do tablicy

Magnetyczna powierzchnia wysokiej jakości, wersja 

z lepszą widocznością

120X90cm                                                                                                                                                                                                

- aluminiowa rama,

- łatwa konserwacja,

- z półką i materiałem do montażu 1

10

Telewizor ze 

stojakiem LCD

min. 40'', do montażu na stojaku, rozdzielczość 1920x1080  FULL HD, min. 2 

złącza HDMI, wejście USB, internet, wbudowany tuner DVB-T (MPEG-4), 

stojak min. 160 cm 1

11 Flipchart Przenośna

100  x 70 cm                                                                                                                                                 

- regulacja wysokości,

- do zastosowania z     blokami papierowymi,

- wysuwane ramiona   do powieszenia    bloków papierowych,

- powierzchnia   magnetyczna 1

12

Niszczarka do 

dokumentów Z możliwością niszczenia płyt Cd 1
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13

Gilotyna do cięcia 

papieru

Metalowa podstawa, listwa formatowana,

mechaniczny docisk papieru Długość cięcia: 390 mm Format: A3 Ilość jednorazowo ciętych kartek: 15szt 1

14 Bindownica

Regulacja marginesu, 

ogranicznik formatu, metalowy korpus  i 

Obudowa

Format: A4 powinna:

- dziurkować co najmniej 15 kartek,

- oprawiać co najmniej 510 kartek grzbietem plastikowym, z pojemnikiem na  

ścinki 1

15 Tablica korkowa

- korek do długotrwałego użytkowania,

- aluminiowa rama,

- gruba warstwa   korka  

180x120cm                                                                                                                         

w komplecie elementy mocujące 1

16

Stojak na foldery 

8xA4 do stałej   prezentacji   druków,

Stojak na foldery składany FL-ON, łatwy montaż i demontaż

Wykonanie: aluminium + pleksi, format folderów 8xA4 4

17 Stół komputerowy kolor  calvados

-długość 137cm

-szerokość 70cm

-wysokość 75,8cm 1

18

Kontener   dostawny 

do biurka kolor calvados Wymiary dopasowane do stołu komputerowego plus blat, cztery szuflady 1

19 Szafa aktowa zamykana na klucz

-szerokość 80cm

-głębokość 40cm

-wysokość 185 cm

-kolor  calvados 2

20 Szafa aktowo- ubraniowa

- szerokość 120 cm

- głębokość 40 cm

- wysokość 185 cm 

- kolor  calvados 1

21 Krzesło obrotowe

tapicerowane, plastikowe podłokietniki,

ergonomoczne z regulacją oparcia i wysokości 1

22 Lada biurowa Lada biurowa łukowa

Szerokość : 320 cm

Szerokość blatu : 80 cm 

Wysokość : 110 cm

Kolor  calvados 1

Sprzęt nagłaśniający

Meble biurowe
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23

Wzmacniacz

 Miksujący

4 x 75WRMS  / 100V, oraz tryb 4/8 ohm

Wbudowany  limi-Ter,3 wejścia 

mikrotonowe/liniowe, gniazda combo,

 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA każdy kanał 

wejściowy z regulacją wejścia, podwójna regulacja 

barwy, przycisk wyciszenia kanału, 

Przełączniki strefowe wejścia mikrofonowe

 z włączanym zasilaniem fantomowym 15 V,

funkcja priorytetu dla kanałów 1-3, rzełączalna 

niezależne wejście przywoławcze 4 strefy sterowane 

indywidualne, wyjścia strefowe i  wyjścia monitora 

do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub 

rejestratorów,

złącze głośników monitorów

regulacja poziomu, 

wskaźniki wysterowania,                                                                                                                 

regulowane wyjście słuchawkowe,                                                                                               

wentylator regulowany termostatem

THD < 0,5 %

S/N > 60 dB Line, 

55 dB Mic

pasmo przenoszenia 

50 - 17 000 Hz / - 3 dB 1

24

Kolumny  estradowe

Professional  3 drożne  

do nagłośnienia 

średnich pomieszczeń 

oraz mniejszych 

imprez plenerowych

Przenośne

-Głośnik basowy: 25 cm

-Głośnik wysokotonowy: 90 mm

-Głośnik średniotonowy: 125 mm

-Pasmo przenoszenia: 30 - 20 000 Hz

-Skuteczność: 90dB

-Moc maksymalna: 400W

-Moc RMS (sinusoidalna): 200W

-Gniazda połączeniowe z tyłu kolumny

Jack 6,3 mono i 2x banan, jest też możliwość przykręcenia "gołych" kabli.

-Impedancja: 8 Ohm

-Gniazdo do umocowania na statywie

-Wymiary: 560 x 355 x 300mm

 masywna siatka - maskownica, która  chroni głośniki przed przypadkowym 

uszkodzeniami mechanicznymi, 2

25

Kolumny Estradowe   

o mocy 800W + 

Statywy Kolumnowe

-Woofer: 10 Cali / 25 cm

-Tweeter: 4.5 Titanium driver

-Moc jednej kolumny: Max: 400 W

-RMS: 200 W

-Wejście na sygnał: zaciski na kable, duży Jack 

6,3mm

-Otwór na statyw standard

-Impedancja: 8 Ohm

-Pasmo częstotliwości: 50Hz - 20 000Hz

-Skuteczność: 97 dB

-Wymiary: 33.5 x 29.5 x 41.5 cm

Statywy pod kolumny  sztuki Aluminium wytrzymałe

Kolor czarny

-Średnica rurki 35mm

-Minimalna wysokość: ok 119 cm

-Maksymalna wysokość: ok 181 cm

-Udźwig do 30kg

-Waga: ok 2,5 kg

 Jeden komplet = 2 kolumny, 2 statywy 1

26 Mikrofon z uchwytem

Przenośny, bezprzewodowy jak i przewodowy 

(zasięg około 20 m) 

Zestaw z  odbiornikiem, kabel 3 stykowy, mikrofon oraz  baterie.

 przełącznik on / off oraz mic, czułość 72 dB, częstotliwość 100 Hz - 10 Hz, 

opór wyjściowy 600 Ohm, napięcie przewodowy 1,5 V, bezprzewodowy 3,0 

V. Z kablem  w komplecie, długość przewodu 3,5 m 1

27 Krzesła Tapicerowane kolor  C24 ciemny brąz  z dodatkiem  jasnego, nogi  alu chrom/czarne 62

Wyposażenie konferencyjne
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28 Stoły konferencyjne

Podstawa składana chromowana  z profilu stalowego 

o przekroju rurowym.

Blat z płyty 25 mm dwustronnie elaminowanej

Krawędzie oklejone na gorąco 2 mm

Obrzeżem PCV.

80x180  wysokość 76 cm

Rozkładane możliwość sztaplowania 15

29 Wieszak na ubrania

Podstawa marmurowa,

kolor calwados  lub  jabłoń pozostałe elementy Wysokość  187 cm 3

30 Krzesła kuchenne

Wyposażone w chromowany stelaż oraz miękkie, 

wygodne i obszerne tapicerowane siedzisko 

wykonane  z wysokogatunkowego  skaju AL10-

piasek

Szerokość: 41cm

Głębokość: 41cm

Wysokość: 86 cm 4

31 Kuchnia elektryczna

srebna, klasa energetyczna A, z termoobiegiem z 

rożnem, 4 pola ceramiczne

Szerokość : 50 cm

Głębokość : 60 cm

Wysokość : 85 cm 1

32 Lodówka Klasa energetyczna A+, automatyczne odszranianie

WYMIARY:                                                                                                                                                       

Szerokość : 55 cm

Głębokość : 57 cm

Wysokość : 155 cm 2

33 Stół kuchenny

80x80 cm 

Podstawa stołu metalowa chromowane nogi,wysokość  do standardowych 

krzeseł kuchennych, kolor calvados 1

34 Mały stolik kuchenny

50 cm X 50cm,                                                                                                                                                

nogi lub noga (podstawa) - chromowane,

kolor  calvados 1

35 Blat kuchenny

kolor  ceglany  lub 

Piaskowy 160 x 60 cm 1

36 Czajnik elektryczny

Pojemność: 1,5 l

Moc: 2400 W

Filtr: Antywapniowy, Wyjmowany

Grzałka: Ukryta kolor  biały 2

37

Kuchenka 

mikrofalowa 

(mikrofalówka) sterowanie mechaniczne, kolor srebrny

moc 700-1000 kW, wymiary standardowe szer.xwys.xgł.(ok.. 44 x 25,8, 33 

cm) 1

38

Szafka kuchenna 80 

górna

z  półkami,

kolor:  biała

WYMIARY:

wys. 60cm

szer 80cm

gł. 30cm 2

39

Szafka kuchenna  80 

górna ociekarka kolor: biała

WYMIARY:

wys. 60cm

szer 80cm

gł. 49 cm 2

Sprzęt zaplecza kuchennego
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Szafka kuchenna 

2D+2S 80x49x82CM

2 pary drzwi i dwie 

szuflady

kolor: biała,

z  płyty dwustronnie laminowanej 

WYMIARY:                                                                                                                                      

wysokość: 82cm

szerokość: 80cm                                                                                                                           

głębokość: 49cm 2

41

Szafka kuchenna 

2D+2S 80x30x82CM

2 pary drzwi i dwie 

szuflady biała 

WYMIARY:  

wys. 60cm

szer 80cm

gł. 30cm 1

42 Warnik

- wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem

- zabezpieczenie termiczne

- grzałka zakryta

- idealny do wody oraz win

- wskaźnik poziomu cieczy

- kranik  do  nalewania wody

Pojemność 10 l

Waga 2,7 kg

Moc 2000 W

zasilanie 230 V 2

43

Pojemnik na papier 

toaletowy

mieści rolki papieru o średnicy do 19 cm

* wymiary: 222 x 235 x 130 mm

* długość�papieru w zależności od jego grubości: 

130-240 m

* wyposażony w metalową nakładkę ochronną

(mosiądz-chrom)

* wyposażony w zamek okienko kontrolne do minimalnym stanie

 papieru

* wykonana z tworzywa wysokiej jakości (ABS),

Biały 5

44

Dozownik do mydła w 

płynie naścienny

mieści 0,38 L mydła, czyli około 253 porcji;

* wyposażony w zamek;

* nowoczesne wzornictwo;

* wykonany z tworzyw sztucznych, odpowiednich do 

różnych detergentów :

mydło w płynie, szampon, płyn do mycia naczyń)

* okienko kontrolne informuje o minimalnym stanie mydła

* wykonany z tworzywa wysokiej jakości,

Biały 7

45

Dozownik na ręczniki 

papierowe

* mieści 400 szt. pojedynczych listków papieru o 

formacie 25 x 23 cm,

* wymiary: 298 x 350 x 146 mm,

* wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje

wysunięcie się następnej,

BIAŁY wyposażony w zamek,

* okienko kontrolne informuje o minimalnym stanie ręczników,

* wykonana z tworzywa

 wysokiej jakości (ABS), 7

46 Lustro łazienkowe

Srebrne lustro o wymiarach 50x70cm,. Faza o 

szerokości 3cm, grubość tafli 5mm.. 

WYMIARY

Wys.50cm

Szer.70cm 5

47

Kosz na śmieci 6L

z pedałem biały

Kosz otwierany za pomocą przycisku, w środku 

znajduje się wyjmowane wiaderko do opróżniania 

śmieci.

Wymiary: 

24 x 23,5 x 24,5 cm 5

48

Kosz na śmieci 

Deco Bin 20L wymiary: 308 x 281 x 448 mm

Wykonany z plastiku, pokryty metalizowaną powierzchnią, 

Zbiornik na śmieci otwierany nogą za pomocą specjalnego pedału, 

Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą

odporne na wgniecenia i ślady palców 5
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49

Wózek serwisowy

 - ServoTwin

- wiadro 24L

- wiadro 16L

- wyciskarka doczołowa oraz nożna

- kuweta 4L

- z mopem Dodatkowo  miotła  z  kijem zmiotka z szufelką 2

50

Tabliczki 

informacyjne

4 tabliczki z oznaczeniem toalety: męskiej i damskiej, dla  osób 

niepełnosprawnych i personelu; tabliczki znaków bezpieczeństwa zgodne z 

PN-92/N-01 256/01, 02, PN-N-01256-4:1997 (6, 7, 8) 11 szt zgodnie z 

Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego wg załącznika nr 1.1 do niniejszej 

specyfikacji technicznej 1 kpl

51 Naczynia Szkalnki, filiżanki, talerzyki, sztućce, tace

60 x talerzyk, 60 x  filiżanka, 60 x widelec, 60 x nóż, 60 x  mała łyzeczka, 60 

x duża łyżka, 2 x taca metalowa 40x60 cm. 1

Kwota ryczałtowa wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto) 

…………………. dnia …………………………..

…………………………………………

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
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