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U czestnicl'postgp<twan
Kody CPV':
Mebl e:
39100000-3
39200000-4Wyposaheniedomorve
39220000-0Sprzgtkuchenny,arty'kulygospodarstwadomowego
i artykuty domowe,oraz artykuty c,ateritngowe
39700000-9SprzEtgospodarstwadc,mowego
park(iw zabaw
37500000-3Gry i zabawki,wypot;aitenie
37300000-lInstrumentymuzyczr,ei ich czgSci
39 | 62100-6 Pomocedydaktyczne
39500000-7Wyroby wlokiennic:z,r
39510000-0Wyroby wlokiennicz,)w rr:dzarjuuzywanychw
gospodarsrtw
ie dornowynl
39530000-6Dywany,maty i dywrrniki
I 8000000-9 Odzie,Z.obuwie, art/<uly bagazowei dodatki
1841I 000-3Odzie2,niemowlgca.
miejscdo opiekinaddzie6mi
30 nowoutworzcxrych
Doposazerrie
elementy:
dla zlobkaw I\4il<ol:wieo nastppujEce
w wieku do lat trze<:h
I Urz,qdzeniai przybory kuchenttedla kurchnimlecznej, sprzgt do
jadalni.
przewoletriaposilk6w z kuchni ct:nliralnejr)razwyposazenie
isypialni
zabaw
wrazzmontazem
dla
sal
izabawki
II Meble

Dzia\ajqc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.(11.2004r. ,,Prawo zamowlen
publicznych"Q.t. Dz. IJ. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poZ,n.ztn.),infirrmujQo modyfikacji
tresci specyfikacji istotnych warunk6w.
poglqdowymi", pkt II
W Zalqczniku A --,,szczegolowy opis wyposazeniawraz ze zdj<>ciarni
Meble i zabawkidta sal zabawi sypialni dodajesiq ilodatkowepoz'ycjeordnr 117- 123 tj.
117. St6t do zajE('plastycznych
118.Krzeselka
119. Basen z pi\eczkamiz tkaniny
120.Buj ak z tworzywa sztucznegona baterie
121. Bujak z tkaniny
122.P oduszki- siedziska
123. Organy- keylloard
Opis w zalqczeniu,
ofert..
przesuwasig termin sklaclaniai otwarc;ier
Jednoczesnie
pkt 13 siwz Sposdbprzygotowania oferty w zakrer;ieopisu koprertyotrzymuje brzmienie
OfertEnale?yskladai w nieprzejrzystej, zamkniEtejkopercic <lpisanej:
,,OfertaPN-25/2012 WyposazenieZlobkaw M ikolowie.
Nie otwierai przed 04.09.2012r. godz.14.00."
Na koperciemozna zamie5cii daneadresowe\ rykonawcy.

1 \

pkt 14. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia of,ertotrrymuje brzmienie:
Oferty nalezy skladat na a<lresUrzqdu lv{iastaMikolow, }lynek 16 , pokoj ff 1, nie
poLniejniZ do dnia 04.09.2012r. do godz. 13.00 w przypaclkuprzesylekpocztovvych
nalezyje naclacz odpowiednim wyprzedzen\r:,m ltczy sirp data. i godz. dorEczenia
przesylkI zamawiaj4cemu.
cy bezotvuierania.
Oferty zlszonepo terminiebEdqzwr6conewykcrnaw
14.00vvUrzqdzieMiastaMikolow,
Otwarcieofert nast4piw dniu 04.09.20I"2r. o 65odz.
Rynek 16,pok. 34.
Termin wniesieniawadium i zwtry-aniaofert4przesuv/asiEodpowierJnio.
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latwo
ilT. St6l do zajgd plastycznych - st6l z blatemwykrcnanymz tw>rzywa sztucznegokt6re
utrryma6w crystoSci.St6l np. w ksztalcietrapezudla S-ciorgadzieci lub w ksztalcieprostokqta
kolorz:e.
dla 6-ciorgadzieci.RegulowanauysokoSi blatu. tlo$i::4 stoly, kazdyw innym
siedziska
llg. Krzeselka * wykonarrcztworzywa sztucznego, roznokolorowe. Wymiar wysokoSi
min. 30 cm. Ilo$i 20 szt,
119.Basenz pileczkamiztkaniny -zabawka.w ksztalcienp. hipopotama,wykonanaz miEkkiej
tkaniny, latwej do utrzymaniaw czystoSci, z otworannimanipulacl'jnymii pileczkarriz tworzywa
majqbyd naszyteelementytakiejak:
- w zestawiema by6 minimum 100 szt. pilecaek. Na z:abawce
kieszenie,zamki btyskawiczneitp. Wymiay min.100cm xI50 cm. Ilrc$6I zestaw*
np. motocykla
120. Buj ak z tworz5rwasztucznegona haterie zlabawkaw ksztalcie pojazdu
policyjnego, kt6ra wydaje dZwiqki np. dZwiqk silnika po przeikrEceniukluczyka w stacyjce'
dzwigki syreny. ZabawkaSwiecinp. Swiatlamotocykla.Wyrniary nnin.8Ocm x 30 cm x 40 cm .
IloSi 2 szt.
"zwierzq.cia
np. kr6wki, posiadaj4cylagodnypromien
l2l. Bujnkztkaniny - zabawkaw ksztalcie
do prania
kolysania,wysokie , miqkkie tylne oparcie,szerokqpodstawq.T'kaninama nadawadsie
. wymiary min.70x40x50 . Ilos62szl:.
mechanicznego
l2Z. poduszki - siedziska - okr4gle siedziskawykonanez migkldej pianki pokrytej skadenem
gr.B cm. W
z nadrukamiw formie np. zwierzqtek, rybek , kwiatk6w , Wymiary min. Sr 30 cm
zestawie3 siedziska. ItoSi 4 zestawy( lqczrrielZszt.'.1
123.Organy - keyboard - instrumentdo zajqf umu:rykalniaj4cychparametry: min. 61 klawiszy
utwor6w
dynamicznych; min.200 brzmiefi;min. 100 styl6w; min.40 typo'wArpeggio;min. l0
preset ; muzyczna baza danych min. 100 rvpisanychutwor6w gotowych ustawieri ; pamiqi
LCD o min, wymiarach40 mm x 85 mml
registracyjna; pitch Bend ; podSwietlanyrvy'Swietlacz
wagamin 4,5 kg m; wymiary min. instrumentu:940 mm x 350 mrn x130 mm; zasilaniezzasilacza
sustain,USB.
sluchawkowe,
na baterie;lqcza: zasilajQce,
z mozliwo6ci4dzialania

gwarancjaproducertta"
UWAGA:a) Na wsrystkieelementywyrnagarra,iest
musibydnowe.
b) Dostarczanewyposazsnie
przepis6w:
c) Dostarczonewyposazeniemusi spelniairwyrnaganianastEpuj4cych
o

Meble, krzeslai stoty majq.r;pelniaiwymaganianorm:
a

R
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t
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1N-EN l72g-l:2007 ,,Meble lvzesla i stoflt dla instytucii edukacyjnych.Czqit ]: wymiar|'
funkcjonalne"
IN-EN IT29-2:2007 ,,Mebte lvzesla i s'tolydla instytucji edularcyjnych.Czqit 2: Wymaganiat
i metodYbadaft"
bezpieczertswa

Wyposazeniesluz4ceprzygotrowaniuzywno5ci ma spelniai wymaganiaustawy z
iywnoici i ijnvienia(Dz. U. Z 2010r. nr 136
r. o bezpieczeristwie
dn. 25.08.2A06
poz.9l4).
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zasadniczvchwymagaf,
w sprawi,,
dta

oznakowanieCE
zabawek(Dz.U.z dn- 21.04.2011r.). Na fuzdej zabuwcemusi byt umieszczone
oraz czytelnypiktogram lub innego rodzaj'wznak wskazujqcynu przeznaczeniezabawki dla
dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
zabawek wraz ze
Dyrektywy Komisji Europejskiej: 2009/48fttVEodnoinie do bez:pieczeristwa
2.
20
02.03.
I
zmianqwprowadzonqdyrektywq20I 2/7/UE ztdn.
Do przetargu oferent zalqcza oSwiadczenieo spelnianiu przez oferowane wyposazeniewlw
przepis6w, a przed odbiorem koricowyrn Wykonawca przek:uZeodpowiednie dokumenty
potwierdzalqcespelnianiepowyzszychwyrnagirfiprzezdostarczonei zabudowanevv)'posa2enie.
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Sporzqdzila: Barbara Filipowicz
Mikoldw 14.08.2012r.
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