ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ CENOWY

Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku
L.p.
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Nazwa - 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 do segregacji śmieci
 Konstrukcja aluminium anodowana odporna na
działanie kwasów i korozję
 Otwierana pokrywa wykonana z PCV, z
wytłoczonymi napisami : plastik, papier, szkło
 Boki i drzwiczki wypełnione dibondem, dostępne
w kolorze szarym lub czarnym
 Kosz wyposażony jest w blokadę zapobiegającą
otwieraniu się drzwi
 Worki mocowane przez przyciśniecie stalowego
(ocynkowanego) pierścienia
Wymiary:
 szerokość: 33 cm
 długość: 99 cm
 wysokość: 84 cm
 otwór wrzutowy: 30 x 30 cm
pojemność: 360l
Kosz do WC
8 litrowy satynowy kosz z pokrywą , wykonany z trwałego
tworzywa ABS.
Wymiary kosza:
wysokość: 280mm, szerokość: 240 mm,głębokość: 170 mm
Wymiary pokrywy: wysokość: 80mm,szerokość: 240 mm
głębokość: 170 mm
Kosz do WC - kabiny damskie
 Pojemność: 15l
 Materiał obudowy: plastik ABS
 Kolor obudowy: bialy
 Wymiary: - wysokość: 472 mm, - szerokość: 164 mm, głębokość: 436 mm
 Sposób otwierania: przycisk pedałowy
 Kosz wolnostojący
 Szufladka otwierana do góry
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Cena jednostkowa
netto

Wartość netto
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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
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.
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
Tablica informacyjna z nazwami firm
Tablica 100 x 100 cm - 16 x A5
Podkład aluminium + stalowe dystanse.
Grafika - wydruk lub folia
Numery na drzwi
Numery na drzwi frezowane w aluminiowej płycie
kompozytowej z wypełnieniem politylenowym "Dibond" 2-3
mm z efektem szczotkowania, kolor: srebrny
Wysokość pojedyńczego numeru: ok. 6 cm
mocowanie do podłoża: taśma dwustronna klejącą, cienką,
z siatką, bardzo mocno trzymającą.
Tabliczki na drzwi ( w tym Etykiety na drzwi -WC ,pom
socjalne, gospodarcze)
Tabliczka A5 c.a.150 x 200 mm.
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Zastosowanie : na drzwi, przy drzwiach, na elewację.
Dwie warstwy szkła acrylowego - 6 mm + 4 stalowe
dystanse wraz z kołkami i wkrętami
Zestaw ekspozycyjno-wystawienniczy
Rollup o wymiarach: 100 cm x 200 cm. Rollup zbudowany
na grubych profilach aluminiowych, listwa zatrzaskowa i
mechanizm nawijający w kasecie. W zestawie torba
transportowa otwierana po długim boku. projekt grafiki,
która ma znaleźć się na rollupie.
Wykonawca własnym staraniem opracuje projekt graficzny
rollupa w uzgodnieniu z zamawiającym na etapie realizacji
zamówienia. Zamawiający dostarczy wykonawcy
niezbędne materiały np. tekstowe, graficzne (logo itp.) do
opracowania projektu rollupa. Wykonawca przedstawi min.
3 alternatywne projekty tablicy pamiątkowej do wyboru
zamawiającemu.
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 ułatwiające transport
 biała powierzchnia magnetyczna
 uniwersalna regulacja haczyków do przymocowania
Euro papieru o formacie 70x100cm
Wieszaki stojące do sal konferencyjnych Wieszak stojący,
na kółkach. Wymiary: długość ok. 200 cm; 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.
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,
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Szafka zamykana na klucze
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Mównica wykonana z płyty meblowej z frontem z pleksi 10
mm, szerokość 55 cm, głębokość 30 cm, wysokość 120 cm.
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Antyramy A2
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Antyramy A3
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Stojaki na parasole Stojak na parasole wykonany ze stali,
malowany na kolor chrom, wysokość ok. 60 cm, podstawa
okrągła.
Zegary na ścianę
Materiał: Szkło, aluminium, Średnica: 45 cm, Kolor: srebrny
Odkurzacz profesjonalny z filtrem wodnym 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

4
1

1 szt
3

 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, Pojemność na sucho 27l
Ciężar 12 kg, Wymiary 358x450x710mm
Zasięg Pracy 26,8m, Pojemność na mokro 20l
Pojemność zbiornika ekstraktora
Cena ofertowa netto
VAT (23%)
Cena ofertowa brutto
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