
                 Piotrków Tryb. dn. 02.11.2011 

SPZ.271.15.5.4.2011 

 
Przedmiot zamówienia na:  

- DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD,  
- DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU RTV,  
- DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI I WYPOSAŻENIA KUCHNI DLA 
POTRZEB NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM. 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: - DOSTAWA SPRZĘTU AGD, - 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU RTV, - DOSTAWA WRAZ Z 

MONTAŻEM MEBLI I WYPOSAŻENIA KUCHNI DLA POTRZEB NOCLEGOWNI DLA 

BEZDOMNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Przedmiotem 

zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu AGD dla potrzeb noclegowni dla bezdomnych w 

Piotrkowie Trybunalskim. Opis zawiera minimalne wymagania techniczne. 1 Kuchenka mikrofalowa 

- 1000W, 5 poziomów mocy, komora ze stali nierdzewnej, pojemność komory 26 litrów 1 szt. 2 

Krajalnica do wędlin- 014 kW 1 szt. 3 Zmywarka do naczyń z funkcja wyparzania 3,4 kW 1 szt. 4 

Szafa chłodnicza - 350 l 2 szt. 5 Szafa chłodnicza Eko - 1300 l 1 szt. 6 Zamrażarka skrzyniowa - 

temp. -18, moc 230 Kw,230V, 2 szt. 7 Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem 

elektrycznym, 60 cm 2 szt. 8 Okap przyścienny szer. 120 cm 1 szt. 9 Pralka automatyczna - wsad 



21 kg -25 kg 1 szt. 10 Suszarka automatyczna - pojemność min. 7 kg 1 szt. 11 Pralka 

automatyczna - wsad 5 kg 1 szt. 12 Pralka wirowa - typ FRANIA 1 szt. 13 Wirówka do ubrań- wsad 

- min. 5 kg 1 szt. 14 Żelazko moc min. 2000W 3 szt. 15 Maszyna do szycia wielofunkcyjna 

walizkowa 1 szt. 16 Odkurzacz - 2500 W 3 szt. 17 Maszynka do strzyżenia włosów, 

akumulatorowo-sieciowa 3 szt. 1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

informacji o miejscu dostarczenia przedmiotu umowy. 2. Przedmiot zamówienia musi być objęty 

minimum 24 miesięczną gwarancją producenta. Część II: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i 

dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV dla potrzeb noclegowni dla bezdomnych w 

Piotrkowie Trybunalskim. Opis zawiera minimalne wymagania techniczne Lp. Wyszczególnienie 

Ilość 1. Notebook Min.wymagania techniczne: Procesor: 2 GHz, 3072 kB, Matryca: 15,6 cale, 

świecąca, WXGA 1366 x 768 (16:9), LED HD, Pamięć zainstalowana (pojemność): 2 GB, Pamięć: 8 

GB, DDR3, Dysk twardy: 500 GB, SATA II, 5400 obr/min, Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-

RW/RAM, Karta dźwiękowa: HD Audio, Głośniki: 2 szt., Wbudowany mikrofon, Karta sieciowa 

przewodowa: 10/100, Mbps Ethernet, 802.11b/g/n, Bluetooth, ExpressCard 34, Kensington Lock, 

VGA (RGB), Line-out, Czytnik kart pamięci, USB 2.0: 3 szt., System operacyjny Windows7 

Professional 64, Wbudowana kamera, Urządzenie wskazujące: touchpad, Akumulator: Litowo-

jonowa, Mysz bezprzewodowa. 1 2. Komputer All in One Min. wymagania techniczne: Przekątna 

ekranu: 20 cale, Format obrazu: 16:9, Procesor: Min. 1.6 GHz, Pamięć RAM: 3 GB DDR3, Dysk 

twardy: 320 GB. SATA II, 5400 obr./min, Nagrywarka CD/DVD: Multi DVD+/-RW/RAM, Karta 

graficzna: z pamięcią min. 512MB, Karta sieciowa przewodowa: Tak Karta sieciowa 

bezprzewodowa: Tak Karta dźwiękowa: Tak, Głośniki: 2, USB 2.0: min. 4, Czytnik kart pamięci: 

Tak, Klawiatura: Przewodowa, Mysz: Przewodowa, Oprogramowanie: System operacyjny MS 

Windows 7 Home Premium, Office 2010 H&B PKC 1 3. Drukarka laserowa monochromatyczna Min. 

wymagania techniczne: Złącze USB: 2.0, Rozdzielczość wydruku mono: 1200 x 600 dpi, 

Wydajność: 5000 str/mies, Obsługiwane formaty nośników: A4 1 4. Projektor Min. wymagania 

techniczne: Funkcje obrazu: Ręczne ustawianie ostrości, Zamrożenie, Zoom, Inne: 6-segmentowe 

koło barw, Możliwość projekcji 3D, Szybki start, Szybkie wyłączanie, Wyłącznik czasowy, 

Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Korekcja zniekształceń Keystone: W pionie +/- 

40 stopni, Pilot, Obraz: Jasność: ANSI [lumen]: 2500, Kontrast: 2000:1, Proporcje obrazu: 4:3, 

Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080, Rozdzielczość optyczna: 800 x 600. 1 5. Ekran na 

statywie 175x175cm Min. wymagania techniczne: Rodzaj: przenośny, Sposób rozwijania: 

manualny, Szerokość ekranu: 175 cm, Wysokość ekranu: 175 cm, Powierzchnia projekcyjna: Matt 

White E 1 6. Telewizor LCD Min. wymagania techniczne: Wielkość: 40 cali, Format 16:9, 

Rozdzielczość 1920x1080, Tuner: Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4), 1 7. Telewizor LCD 



Min. wymagania techniczne: Wielkość: 32 cali, Format 16:9, Rozdzielczość 1366x768, Tuner: 

Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4), Tuner: Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-2), 

1 8. Kino domowe Min. wymagania techniczne: Dołączony zestaw głośnikowy min. 5+1, 

Nagrywarka płyt DVD, CD, Odtwarzanie formatów DivX, XviD, WMA, MPEG4, MP3, Odtwarzanie 

płyt DVD, DVD-R, DVD-RW, Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW, 1 1. Dostawca 

zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o miejscu dostarczenia przedmiotu 

umowy. 2. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją producenta. 

Część III: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia kuchni 

dla potrzeb noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim. Opis zawiera minimalne 

wymagania techniczne. Zestawienie ilościowo - asortymentowe Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1 Garnek 

ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywą - 9 l 2 szt. 2 Garnek ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywą - 

20,9 l 3 szt. 3 Garnek ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywą - 36,6 l 2 szt. 4 Garnek ze stali 

nierdzewnej średni z pokrywą - 16,1 l 2 szt. 5 Rondel ze stali nierdzewnej - 8 l 2 szt. 6 Patelnia 

aluminiowa z powłoką teflonową 240mm 4 szt. 7 Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową - 360 

mm 4 szt. 8 Patelnia stalowa z powłoka teflonową - 320 mm 3 szt 9 Miska ze stali nierdzewnej - 5,5 

l 3 szt 10 Miska ze stali nierdzewnej - 8 l 3 szt. 11 Miska ze stali nierdzewnej- 14 l 3 szt. 12 Wanna 

okrągła ze stali nierdzewnej - 17 l 1 szt. 13 Wiadro bez pierścienia z pokrywą - 10 l 1 szt. 14 Wiadro 

bez pierścienia z pokrywą - 15 l 1 szt. 15 Cedzak z uchwytami - 360 mm 3 szt. 16 Otwieracz do 

konserw mocowany do blatu - nóż z kółkiem w komplecie 1 szt. 17 Zestaw noży ze stali 

nierdzewnej (nóż do chleba, nóż masarski, nóż kuchenny, nóż do obierania) 2 komplety 18 

Pojemnik na odpadki- 80 l z pokrywą uchylną i podstawka na kółkach 1 szt. 19 Zestaw do przypraw 

4-ro elementowy (pojemniki szklane, wykończenie metalowe) 10 szt. 20 Termos ze stali 

nierdzewnej - 2 l 8 szt. 21 Kubek biały z porcelany bez wzoru, - 0,48 l 60 szt. 22 Waza do zupy 

biała z porcelany bez wzoru - 2,5 l 10 szt. 23 Termos stalowy- 25 l 2 szt. 24 Termos stalowy z 

kranem - 25 l 1 szt. 25 Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej 1600x700x850 (wraz z 

montażem)- jak na zdjęciu lub podobny 2 szt. 26 Stół centralny z półką ze stali nierdzewnej 

1600x700x850 - jak na zdjęciu lub podobny 2 szt. 27 Stół przyścienny z blokiem szuflad i drzwiami 

suwanymi ze stali nierdzewnej - 1400x700x850 - jak na zdjęciu lub podobne 1 szt. 28 Stół ze 

zlewem dwukomorowym z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej - 1200x700x850 - jak na zdjęciu 

lub podobne wraz z młynkiem koloidalnym - min. 0,7 kW 1 szt. 29 Szafa przelotowa z drzwiami 

suwanymi ze stali nierdzewnej - 800x600x1800 - jak na zdjęciu lub podobne 1 szt. 30 Regal 

magazynowy z pełnymi półkami ze stali nierdzewnej - 1200x500x1800 - jak na zdjęciu lub podobne 

3 szt. 31 Wózek transportowy z antypoślizgowymi punktami na powierzchni - 730x490x860 1 szt. 1. 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez 



Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o miejscu 

dostarczenia przedmiotu umowy. 2. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 

miesięczną gwarancją producenta.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.74.10-6, 

48.62.00.00-0, 30.21.33.00-8, 30.23.74.10-6, 48.62.00.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.32.31-9, 

38.65.21.00-1, 32.32.00.00-2, 39.14.10.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia 

wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca przedłoży: - oświadczenie o posiadaniu wiedzy i 

doświadczenia - wg załącznika nr 4 Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 

warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: - oświadczenie o dysponowaniu 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - wg załącznika nr 3 Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 

warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny 

spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - 

niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg 

załącznika nr 1; 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub 

kserokopię potwierdzoną przez notariusza); 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu (należy załączyć 

oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 4. Oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 

5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5; 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu AGD dla potrzeb noclegowni dla bezdomnych w 

Piotrkowie Trybunalskim.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Kuchenka mikrofalowa 

- 1000W, 5 poziomów mocy, komora ze stali nierdzewnej, pojemność komory 26 litrów 1 szt. 2 

Krajalnica do wędlin- 014 kW 1 szt. 3 Zmywarka do naczyń z funkcja wyparzania 3,4 kW 1 szt. 

4 Szafa chłodnicza - 350 l 2 szt. 5 Szafa chłodnicza Eko - 1300 l 1 szt. 6 Zamrażarka 

skrzyniowa - temp. -18, moc 230 Kw,230V, 2 szt. 7 Kuchnia gazowa czteropalnikowa z 

piekarnikiem elektrycznym, 60 cm 2 szt. 8 Okap przyścienny szer. 120 cm 1 szt. 9 Pralka 

automatyczna - wsad 21 kg -25 kg 1 szt. 10 Suszarka automatyczna - pojemność min. 7 kg 1 

szt. 11 Pralka automatyczna - wsad 5 kg 1 szt. 12 Pralka wirowa - typ FRANIA 1 szt. 13 

Wirówka do ubrań- wsad - min. 5 kg 1 szt. 14 Żelazko moc min. 2000W 3 szt. 15 Maszyna do 

szycia wielofunkcyjna walizkowa 1 szt. 16 Odkurzacz - 2500 W 3 szt. 17 Maszynka do 

strzyżenia włosów, akumulatorowo-sieciowa 3 szt. 1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 

przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego informacji o miejscu dostarczenia przedmiotu umowy. 2. 

Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją producenta.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV dla potrzeb 

noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Wyszczególnienie 

Ilość 1. Notebook Min.wymagania techniczne: Procesor: 2 GHz, 3072 kB, Matryca: 15,6 cale, 

świecąca, WXGA 1366 x 768 (16:9), LED HD, Pamięć zainstalowana (pojemność): 2 GB, 

Pamięć: 8 GB, DDR3, Dysk twardy: 500 GB, SATA II, 5400 obr/min, Napęd optyczny: Super 

Multi DVD+/-RW/RAM, Karta dźwiękowa: HD Audio, Głośniki: 2 szt., Wbudowany mikrofon, 

Karta sieciowa przewodowa: 10/100, Mbps Ethernet, 802.11b/g/n, Bluetooth, ExpressCard 34, 

Kensington Lock, VGA (RGB), Line-out, Czytnik kart pamięci, USB 2.0: 3 szt., System 



operacyjny Windows7 Professional 64, Wbudowana kamera, Urządzenie wskazujące: 

touchpad, Akumulator: Litowo-jonowa, Mysz bezprzewodowa. 1 2. Komputer All in One Min. 

wymagania techniczne: Przekątna ekranu: 20 cale, Format obrazu: 16:9, Procesor: Min. 1.6 

GHz, Pamięć RAM: 3 GB DDR3, Dysk twardy: 320 GB. SATA II, 5400 obr./min, Nagrywarka 

CD/DVD: Multi DVD+/-RW/RAM, Karta graficzna: z pamięcią min. 512MB, Karta sieciowa 

przewodowa: Tak Karta sieciowa bezprzewodowa: Tak Karta dźwiękowa: Tak, Głośniki: 2, 

USB 2.0: min. 4, Czytnik kart pamięci: Tak, Klawiatura: Przewodowa, Mysz: Przewodowa, 

Oprogramowanie: System operacyjny MS Windows 7 Home Premium, Office 2010 H&B PKC 

1 3. Drukarka laserowa monochromatyczna Min. wymagania techniczne: Złącze USB: 2.0, 

Rozdzielczość wydruku mono: 1200 x 600 dpi, Wydajność: 5000 str/mies, Obsługiwane 

formaty nośników: A4 1 4. Projektor Min. wymagania techniczne: Funkcje obrazu: Ręczne 

ustawianie ostrości, Zamrożenie, Zoom, Inne: 6-segmentowe koło barw, Możliwość projekcji 

3D, Szybki start, Szybkie wyłączanie, Wyłącznik czasowy, Konfiguracja: Menu wyświetlane na 

ekranie (OSD), Korekcja zniekształceń Keystone: W pionie +/- 40 stopni, Pilot, Obraz: 

Jasność: ANSI [lumen]: 2500, Kontrast: 2000:1, Proporcje obrazu: 4:3, Rozdzielczość 

maksymalna: 1920 x 1080, Rozdzielczość optyczna: 800 x 600. 1 5. Ekran na statywie 

175x175cm Min. wymagania techniczne: Rodzaj: przenośny, Sposób rozwijania: manualny, 

Szerokość ekranu: 175 cm, Wysokość ekranu: 175 cm, Powierzchnia projekcyjna: Matt White 

E 1 6. Telewizor LCD Min. wymagania techniczne: Wielkość: 40 cali, Format 16:9, 

Rozdzielczość 1920x1080, Tuner: Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4), 1 7. Telewizor 

LCD Min. wymagania techniczne: Wielkość: 32 cali, Format 16:9, Rozdzielczość 1366x768, 

Tuner: Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4), Tuner: Analogowy oraz DVB-T (z obsługą 

MPEG-2), 1 8. Kino domowe Min. wymagania techniczne: Dołączony zestaw głośnikowy min. 

5+1, Nagrywarka płyt DVD, CD, Odtwarzanie formatów DivX, XviD, WMA, MPEG4, MP3, 

Odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW, Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW, 1 1. 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o miejscu 

dostarczenia przedmiotu umowy. 2. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 

miesięczną gwarancją producenta.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.74.10-6, 48.62.00.00-0, 

30.21.33.00-8, 30.23.74.10-6, 48.62.00.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.32.31-9, 38.65.21.00-1, 

32.32.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia kuchni dla potrzeb 

noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawienie ilościowo - 

asortymentowe Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1 Garnek ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywą - 9 l 2 

szt. 2 Garnek ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywą - 20,9 l 3 szt. 3 Garnek ze stali 

nierdzewnej wysoki z pokrywą - 36,6 l 2 szt. 4 Garnek ze stali nierdzewnej średni z pokrywą - 

16,1 l 2 szt. 5 Rondel ze stali nierdzewnej - 8 l 2 szt. 6 Patelnia aluminiowa z powłoką 

teflonową 240mm 4 szt. 7 Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową - 360 mm 4 szt. 8 Patelnia 

stalowa z powłoka teflonową - 320 mm 3 szt 9 Miska ze stali nierdzewnej - 5,5 l 3 szt 10 Miska 

ze stali nierdzewnej - 8 l 3 szt. 11 Miska ze stali nierdzewnej- 14 l 3 szt. 12 Wanna okrągła ze 

stali nierdzewnej - 17 l 1 szt. 13 Wiadro bez pierścienia z pokrywą - 10 l 1 szt. 14 Wiadro bez 

pierścienia z pokrywą - 15 l 1 szt. 15 Cedzak z uchwytami - 360 mm 3 szt. 16 Otwieracz do 

konserw mocowany do blatu - nóż z kółkiem w komplecie 1 szt. 17 Zestaw noży ze stali 

nierdzewnej (nóż do chleba, nóż masarski, nóż kuchenny, nóż do obierania) 2 komplety 18 

Pojemnik na odpadki- 80 l z pokrywą uchylną i podstawka na kółkach 1 szt. 19 Zestaw do 

przypraw 4-ro elementowy (pojemniki szklane, wykończenie metalowe) 10 szt. 20 Termos ze 

stali nierdzewnej - 2 l 8 szt. 21 Kubek biały z porcelany bez wzoru, - 0,48 l 60 szt. 22 Waza do 

zupy biała z porcelany bez wzoru - 2,5 l 10 szt. 23 Termos stalowy- 25 l 2 szt. 24 Termos 

stalowy z kranem - 25 l 1 szt. 25 Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej 1600x700x850 

(wraz z montażem)- jak na zdjęciu lub podobny 2 szt. 26 Stół centralny z półką ze stali 

nierdzewnej 1600x700x850 - jak na zdjęciu lub podobny 2 szt. 27 Stół przyścienny z blokiem 

szuflad i drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej - 1400x700x850 - jak na zdjęciu lub podobne 

1 szt. 28 Stół ze zlewem dwukomorowym z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej - 

1200x700x850 - jak na zdjęciu lub podobne wraz z młynkiem koloidalnym - min. 0,7 kW 1 szt. 

29 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej - 800x600x1800 - jak na 

zdjęciu lub podobne 1 szt. 30 Regal magazynowy z pełnymi półkami ze stali nierdzewnej - 

1200x500x1800 - jak na zdjęciu lub podobne 3 szt. 31 Wózek transportowy z 

antypoślizgowymi punktami na powierzchni - 730x490x860 1 szt. 1. Dostawca zobowiązany 

jest dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o miejscu dostarczenia przedmiotu 

umowy. 2. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją 

producenta.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

 

 


