CZĘŚĆ III. - SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MEBLI
Dla zamówienia publicznego pn.
„Dostawa mebli do pomieszczeń nowej Biblioteki Samorządowej i Izby Muzealnej w Zelgnie”.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego dawnej Pastorówki na bibliotekę
samorządową z izbą muzealną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013; działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

1. Niniejsza specyfikacja zawiera ogólne wymagania i parametry dot. asortymentu/produktów w niej wymienionego.
2. Wizualizacja-zdjęcia zawarte w specyfikacji mają charakter podglądowy i nie zawsze odpowiadają parametrom produktu zawartym w specyfikacji.
Przy dokonywaniu wyceny oraz realizacji zamówienia należy mieć na uwadze opis dot. parametrów produktu, a nie wygląd zdjęcia.
3.Wymagania nie uwzględnione w niniejszej specyfikacji dot. w szczególności terminu, sposobu realizacji, odbioru przedmiotu zamówienia,
wymaganych atestów i certyfikatów, gwarancji itp. określone zostały w SIWZ – Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego .
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ zostały przedstawione nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów
jakościowych. W przypadku materiałów określonych nazwą producenta wskazania znakiem towarowych, patentem lub pochodzenie materiałów
służących do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

OGÓLNE PARAMETRY DLA MEBLI

I. Meble biblioteczne
¾ Drewniane z licowego drewna sosnowego gr. 22 -25mm fronty boki blaty, półki. Tyły regałów drewniane gr. 10-12mm, tyły szaf HDF.
Dopuszcza się drewno z sękami ołówkowymi ( wyklucza się sęki czarne !) . Drewno trzykrotnie lakierowane lakierem półmatowym.
¾ Kolor dąb
¾ Dopuszcza się tolerancję w podanych w opisie wymiarach +/- 3cm z wyłączeniem szafy katalogowej. Tolerancja +/- 3cm odnosi się do wysokości,

szerokości i głębokości mebli.
W/w opis dotyczy wszystkich mebli chyba że w opisie danego produktu i jego parametrów zawartych poniżej widnieje inaczej.
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Wymiar:
● wysokość: 70 cm,
● długość . 60 cm,
● szerokośc 35 cm.
● ilość półek -2 sztuki
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