ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ CENOWY

Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
L.p.
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Opis
Strona internetowa - rozbudowa
1. Wprowadzenie zmian w stronie internetowej na
potrzeby RWD.
- Wprowadzenie media queries do obsługi zakresów
rozdzielczości.
- Przygotowanie zawartości oraz struktury html wg. wartości
podanej przez zleceniodawcę, po przedstawieniu zakresów
rozdzielczości.
- Przygotowanie kaskadowych arkuszy stylów
dostosowujących wygląd strony pod najbardziej popularne
rozdzielczości.
- Zmiana stylowania zawartości strony ze względu na
zmianę ilości wyświetlanej treści w odpowiednich
przedziałach rozdzielczości.
2. Wprowadzenie funkcjonalności rezerwacji sali
konferencyjnej.
- Przygotowanie kalendarza.
- Umieszczenie kalendarza na stronie.
- Zakodowanie interfejsu zawierającego: listę sal, ich
możliwy podział, konflikty dostępności.
- Zawarcie powyższych informacji w kalendarzu.
- Dodanie interfejsu umożliwiającego rezerwację sal przy
uwzględnieniu obsługi konfliktów, bądź zmiennych typu
„możliwy podział sali”, lub innych podanych przez
zleceniodawcę.
- Dodanie podziału praw edycji, widoku kalendarza i jego
wydarzeń na role: użytkownik, moderator, administrator.
Kosz na odpady z pokrywą
 Pojemność: 25l
 Materiał obudowy: plastik ABS
 Kolor obudowy: srebrno-grafitowy
 Wymiary: - wysokość: 480 mm, - szerokość: 365
mm, - głębokość: 291 mm
 Sposób otwierania: pokrywa obrotowa
 Kosz wolnostojący
 Pokrywa zdejmowana
Odkurzacz profesjonalny
profesjonalny, piorący odkurzacz wyposażony w jedną
turbinę ssącą. Zbiornik montowany na wózku z dużymi
kołami. Możliwość pracy na sucho
Wyposażenie:
 wąż ssący 2 m ( na sucho)
 wąż ssący 3 m (ekstrakcyjny)
 ssawka na sucho 300 mm
 redukcja
 ssawka szczelinowa
 ssawka z włosiek, okrągła 65 mm
 ssawka 150 mm
 szczotka do ssawki 150 mm
 ssawka do czyszczenia tapicerki
 ssawka do czyszczenia wykładzin
 ssawka 300 mm do zbierania wody z włosiem
 rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
 rura prosta 50 cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
 filtr
Dane techniczne
Zasilanie 230 V
Przepływ powietrza 40l/s
Moc całkowita 1200 W
Podcisnienie 2500mm

Ilość
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Cena jednostkowa
netto

Wartość netto
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Pojemność na sucho 27l
Ciężar 12 kg
Wymiary 358x450x710mm
Zasieg Pracy 26,8m, Pojemność na mokro 20l
Pojemnośc zbiornika ekstraktora (czysta/brudna) 11L/11L
Mównica wykonana z płyty meblowej z frontem z pleksi 10
mm, szerokość 55 cm, głębokość 30 cm, Wysokość 120 cm.
Gaśnica biurowa proszkowa GP-4X ABC masa środka
gaśniczego 4 kg.
Flipchart
 przystosowany do częstego stosowania
 stabilna rama aluminiowa
 stojak z regulacją wysokości na metalowej
okrągłej podstawie
 wysuwane ramiona do przymocowania
zapisanego papieru
 kółka z hamulcami włatwiające transport
 biała powierzchnia magnetyczna
 uniwersalna regulacja haczyków do
przymocowania Euro papieru o formacie
70x100cm
Aparat cyfrowy
kolor Czarny Typ Kompaktowy
Rozdzielczość 20,1 mln pikseli
Matryca Matryca CCD 1/2,3 cala; całkowita liczba pikseli:
ok. 20,48 mln, obiektyw/Soczewka Obiektyw NIKKOR z 5krotnym zoomem optycznym
Kamera cyfrowa
9,2-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R®
Obiektyw 30-krotnym zoomem optycznym
Łatwe udostępnianie i sterowanie dzięki Wi-Fi® i technologii
NFC, wyraźniejszy obraz dzięki stabilizatorowi Optical
SteadyShot, wyświetlacz Clear Photo LCD™ 6,9 cm (2,7"),
230 tys. punktów
Apteczka pierwszej pomocy
Apteczka w kolorze pomarańczowym. Zamykana na dwa
zatrzaski.
Z tyłu apteczki znajduje się stelaż, umożliwiający
powieszenie apteczki na ścianie.
Na górze apteczki znajduje się uchwyt, dzięki któremu
transport apteczki jest bardzo łatwy i wygodny.
Wokół plastikowego opakowania apteczki znajduje się
uszczelka, która chroni środki opatrunkowe przed
działaniem wilgoci.
Apteczka podzielona jest na kilka przegród, w których
poukładane są środki opatrunkowe.
Wymiary apteczki: (27x13x20 cm)
SKŁAD APTECZKI:
1. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny - 3 kpl.
2. Opaska elastyczna 4m x 6cm - 2 szt.
3. Opaska elastyczna 4m x 8cm - 3 szt.
4. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) - 1 kpl.
5. Plaster 5m x 2,5 cm - 1 szt.
6. Opatrunek indywidualny M sterylny - 3 szt.
7. Opatrunek indywidualny G sterylny - 1 szt.
8. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna - 2 szt.
9. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna - 1 szt.
10. Chusta trójkątna - 2 szt.
11. Koc ratunkowy 160 x 210cm - 1 szt.
12. Nożyczki 14,5 cm - 1 szt.
13. Rękawice winylowe - 4 szt.
14. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.
15. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.
Lodówka
Wymiary (wys.xszer.x gł.): 140 x 45 x 54 cm
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Klasa efektywności energetycznej: A+
Kolor urządzenia: biały
Pojemność netto chłodziarki: 106 litrów
Pojemność netto zamrażarki: 32litry
Kuchenka mikrofalowa
Pojemność: 23 litry
Wymiary (GxSxW): 39 x 48,9 x 27,5 cm
Opcje podstawowe: grill, opiekanie na chrupko,
podgrzewanie, rozmrażanie
Moc mikrofal: 850 W
Moc grilla: 1100 W
Czajnik bezprzewodowy
 Pojemność: 1.7 l
 Moc: 1850–2200 W
 Płyta grzejna ze stali szlachetnej wbudowana w
dno czajnika
 Wyjmowany filtr antywapniowy
 Podstawa obrotowa 360º z centralnym
podłączeniem urządzenia
 Wskaźnik poziomu wody: zewnętrzny
 Przycisk otwierający pokrywę
 Zamek/blokada pokrywy
 Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu
 Ochrona przed przegrzaniem
Szafka kuchenna stojąca pod zabudowę (wys. 85,5; szer.
60; gł. 52) (pomieszczenie kartingu II piętro – 1 szt.)
Drzwi (D3166 MX), Szuflady w systemie Bloom, prowadnica
rolkowa w systemie Bloom
+ blat, kolor blatu piasek (D4831 SM), blat długości 180 cm
wspólnie dla pozycji 12 i 13
ścianki kolor biały
Szafka kuchenna stojąca pod zabudowę (wys. 85,5; szer.
60; gł. 52) (pomieszczenie kartingu II piętro – 2 szt.)
Drzwi (D3166 MX),
drzwi z systemem miękkiego domyku
+ blat, kolor blatu piasek (D4831 SM), blat długości 180 cm
wspólnie dla pozycji 12 i 13
ścianki kolor biały
Szafka kuchenna wisząca pod zabudowę (wys. 75 cm; szer.
60 cm; gł. 52 cm) (pomieszczenie kartingu II piętro)
kolor Drzwi (D3166 MX),
drzwi z systemem miękkiego domyku
ścianki kolor biały
Szafka kuchenna stojąca pod zabudowę (wys. 85,5 cm;
szer. 80 cm; gł. 52 cm)
kolor blatu piasek (D4831 SM), Drzwi (D3166 MX),
drzwi z systemem miękkiego domyku
(pomieszczenie kartingu II piętro – 1 szt, pomieszczenie
socjale I piętro – 1 szt.)
+ blat, kolor blatu piasek (D4831 SM), 2x blat długości 80
ścianki kolor biały
Szafka kuchenna wisząca pod zabudowę z dwiema półkami
(pomieszczenie socjale I piętro – 2 szt.)
(wys. 75 cm; szer. 80 cm; gł. 52 cm)
kolor Drzwi (D3166 MX),
drzwi z systemem miękkiego domyku
ścianki kolor biały
Płyta indukcyjna
Szerokość 60 cm. Sterowanie dotykowe. Timer i booster w
każdym polu. Moc 7.2 KW.› Wysokość: 5,5 cm
› Szerokość: 60 cm
› Głębokość: 51 cm
› Typ: indukcyjna
Wieszaki na ubrania do sal konferencyjnych Wieszak
stojący, na kółkach. Wymiary: długość ok. 200 cm;
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wysokość ok. 170 cm; składany, metalowy, w kolorze czarny
lub metalik. Wieszak posiada haczyki z dwóch stron, min. 20
z jednej. Wykonany z profilu kwadratowego.
Tablica informacyjna z nazwami firm
Tablica zbiorcza, wewnetrzna. System linkowy, stalowy
INOX. Tabliczki z pleksi bezbarwnej o grubości 8 mm
Wieszak na ubrania stojący do każdego biura
Metalowy, stabilny i atestowany wieszak na ubrania
z specjalnym miejscem na parasolki
wysokość wieszaka 186 cm,
długość podstawy dolnej 62,5 cm,
z podstawką i pierścieniem podtrzymującym dla parasolek,
Szyld zewnętrzny
Metalowy szyld przesterzenny z aluminium
napis podswietlony diodami
Szafka stojąca 15U 19" , 760x600x600 mm (wys,szer,gł)
drzwi szklane
Zegary do korytarzy głównych Zegary na ścianę
Materiał: Szkło, aluminium
Średnica: 45 cm, Kolor: srebrny
Składany słupek parkingowy
Waga: około 7kg
Wysokość całkowita: 60cm
Szerokość całkowita: 55cm
Słupek pionowy: profil 60 x 60 x 3mm
Rury boczne: 30mm
Blacha dolna: 200 x 200 x 4mm
Zamykany na zamek 3 klucze w komplecie
Szafka na klucze w popielatym kolorze, wykonana z blachy
lakierowanej proszkowo, zamykana zamkiem
 Dowolnie regulowana wysokość zawieszenia
haczyków,
 Posiada 160 miejsc na klucze ze 160-ma zawieszkami,
Wymiary: 390x420x120 mm.
Stolik degustacyjny, blat łukowy 95x40x95 cm
(wys,szer,gł) + projekt grafiki Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w montażu system
- wymiary grafiki: 92x217cm
- wymiary stolika: 120x40x95 cm grafika
afiki
Roleta wewnętrzna w kasecie alu kolor biały kasety
montaż do ściany, Tkanina nieprzepuszczająca światła
100 %(wg przekazanych wzorów kolorów 636 lub 076
srebrna od zewnętrznej strony)
szerokość 123 cm wysokość 215 cm
Listwy zasilajace Listwa zasilająca 8 gniazdek
- dwustopniowy układ zabezpieczający,
- 5 gniazd ze stykiem ochronnym,
- 3 gniazda płaskie bez styku ochronnego,
- bezpieczna nieprzewodząca obudowa,
- łatwy montaż do podłoża/ściany,
- przełącznik pracy ze światłem sygnalizacyjnym,
- bezpiecznik automatyczny,
Kolor czarny
SPECYFIKACJA PRODUKTU
Napięcie znamionowe UN: ~230V, 50Hz
Prąd znamionowy, maksymalne obciążenie ?IN: ? 10A
(2300W)
Wyłącznik: Dwutorowy, podświetlany
Zabezpieczenie: Automatyczny bezpiecznik o działaniu
zwłocznym 10A/250V
Prąd upływu: < 0,5 mA
Absorpcja energii: 155J
Czas reakcji: < 25ns
Maksymalne napięcie Uc: ~250V 50Hz
Napięciowy poziom ochrony Up: ? 1,2 kV (L/N)
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Maksymalny prąd wyładowczy Imax: 6kA (L/N) -8/20µs
Napięcie próby Uoc: 4 kV
SPD Klasa 3
Cena ofertowa netto
VAT (23%)
Cena ofertowa brutto

................................., dnia ...................................

.................................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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