
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - DOM MUZYKA SENIORA

Przedmiot zamówienia- 
1- Wyposażenie ruchome obiektu DOM MUZYKA SENIORA, mieszczącego się w 
miejscowości Kąty, gmina Góra Kalwaria ,ul. Brzozowa , działka 250/9
2- Projekt aranżacji i wystroju wnętrz

Opis - 

1 – MEBLE 

W części mieszkalnej i gospodarczej t.j w pokojach planuje się meble wykonane z 
płyty laminowanej, wykańczanej listwą PCV 2mm, wszystkie, burka, stoły i blaty robocze 
wykonane z płyt HPL lub innych o podwyższonej twardości. 

W części reprezentacyjnej i publicznej meble w okleinie naturalnej, blaty stołów z 
płyt HPL z doklejką drewnianą na krawędzi. 
Krzesła tapicerowane tkaniną w technologii CRYPTON niepalną z  TREVIRY CS.
Krzesła zmywalne metalowe tapicerowane tkaniną powlekaną. 
Łózka rehabilitacyjne z napędem elektrycznym z potrójną strefą regulacji .

Szafki nocne przyłóżkowe o następujących cechach  (wymiary 800x420x420)

� regulowana wysokość blatu  800 ÷ 1010 mm 
blat obrotowy
wykonanie lewe lub prawe
kółka jezdne

�



� Materace na łóżka przeciwodleżynowe

Sofy i fotele obite zmywalną tkaniną w technologii CRYPTON niepalną z  TREVIRY CS.

2- DEKORACJE 

ramy do obrazów formatu A4 i większe , drewniane, złocone lub drewnopodobne,
rośliny w doniczkach ceramicznych, wazy, patery lustra ozdobne,
rzeżby wys min 200 cm z postumentem, tematyka klasyczna.
Wybór według projektu

3- ARANŻACJE OKIEN 
W części mieszkalnej i gospodarczej wertikale pionowe w pastelowych kolorach, w 

pokojach dodatkowo obramowanie z lekkiej tkaniny typu tiul, woal lub organza.
W częściach reprezentacyjnych i publicznych zasłony i firany według projektu.
Wszystkie użyte materiały winny być niepalne z Trewiry CS

4- POŚCIEL I POWLECZENIA 
Pościel (kołdry i poduszki) wykonane z tkaniny polycotton , wypełnione włókniną 

silikonowaną typu HOLLOW oraz granulkami, nadającą się do prania co najmniej w 60st.C.
Powleczenia, bawełna 100%,  adamaszek o podwyższonej wytrzymałości (tkanina 
hotelowa) o gramaturze min. 140g/m2. Przeszyta nićmi typu STRONG z zakładem 
hotelowym.

5- ZASTAWA STOŁOWA
Talerze i filiżanki z porcelany wzmocnionej gastronomicznej lub szkła typu arcoroc,

szkło typ arcoroc lub luminarac , sztućce grubości min gr 2,5mm wykonane ze stali 18/10. 
Na 70 osób wg zestawienia.

6- AKCESORIA KUCHENNE wykonane ze stali inox , profesjonalne, gastronomiczne.
Wg zestawienia

UWAGA !! Wszystkie naczynia i sprzęt gastronomiczny muszą mieć atesty i certyfikaty 
higieniczne do stosowania w obiektach publicznych

7- STROJE DLA PERSONELU 
Wykonane z tkanin przeznaczonych na stroje robocze, najlepiej elanobawełny o 

gramaturze do 150g/m2 w pastelowych kolorach.



8- RECZNIKI 
białe frote o podwójnej mocowanej pętelce i wzmocnionych brzegach, gramatura 

500g/m2. Dywanik łazienkowy gumowy antypoślizgowy

w kolorze dopasowanym d łazienek wg projektu.

9- OBRUSY dwie zmiany wykonane z tkanin zmywalnych powlekanych w 
pastelowych kolorach, a pozostałe z tkanin tradycyjnych mieszanych lub bawełny 100% w 
kolorze białym.

10- Meble Ogrodowe- wykonane z techno-rattanu w kolorze brązowym

11-PROJEKT WNĘTRZ 
Obejmować powinien : wizualizacje pomieszczeń reprezentacyjnych i publicznych z 

rzutami i pokoju typowego. Projekt rozmieszczenia mebli i innych urządzeń w całym 
obiekcie. Zestawienie mebli wraz z wymiarami i dokładnym opisem , a w razie konieczności 
wizualizacją. Dobór kolorów i gatunków tkanin, farb , elementów ozdobnych , nadzór nad 
pracami wykończeniowymi, nadzór nad montażem mebli i innego sprzętu, nadzór nad 
zakupami wyposażenia i terminowością dostaw. 

Te oraz wszystkie inne elementy przedmiotu zamówienia winny być możliwe do 
zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, posiadać wymagane 
certyfikaty aprobat technicznych i higienicznych, oraz bezpieczeństwa.


