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Załącznik nr 2 
Zamawiający: 

                                                   Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary  
i św. Antoniego z Padwy 

      Ul. Kościuszki 27A 
    07-100 Węgrów 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pościeli do pokoi noclegowych w Centrum 
Dialogu Kultur w Węgrowie w ramach projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wyko-
rzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia 
społecznokulturalnego w Polsce i Ukrainie”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyrobów wg. poniższej specyfikacji: 
 

LP 
ASORTYMENT ILOŚĆ 

PODSTAWOWE PARAMETRY  
TECHNICZNE 

1. Kołdra  42 szt. - kolor biały 
- tkanina poszyciowa w proporcji ok 50% bawełna/50% 
poliester umożliwiająca pranie w 95 stopniach 
- waga wypełnienia 1200 g 
- rozmiar kołdry (najczęściej używany) 160x200 cm 

2. Poduszka 42 szt. - kolor biały 
- tkanina poszyciowa w proporcji ok 50% bawełna/50% 
poliester umożliwiająca pranie w 95 stopniach 
- waga wypełnienia 1000 g 
- zamek umożliwiający wymianę wypełnienia 
- rozmiar poduszki (najczęściej używany) 70x80 cm 

3. Poszewka na kołdrę 84 szt. - kolor biały 
- tkanina umożliwiająca pranie w 95 stopniach 
(100% bawełna lub równoważna) 
- rozmiar poszwy na kołdrę 160x200 cm 

4. Poszewka na poduszkę 84 szt. - kolor biały 
- tkanina umożliwiająca pranie w 95 stopniach 
(100% bawełna lub równoważna) 
- rozmiar poszwy na poduszkę 70x80 cm 

5. Prześcieradło 84 szt. - kolor biały 
- tkanina umożliwiająca pranie w 95 stopniach 
(100% bawełna lub równoważna) 
- prześcieradło bez gumki, rozmiar materaca 200 
x 90 cm 

6. Narzuta / koc 42 szt. Na materac o rozmiarach 200 x 90 cm 

 
3. Wykonawca udziela na dostarczone wyroby gwarancji od dnia dokonania przez Zamawiającego 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy na okres podany w ofercie. 
4. Wykonawca ma za zadanie na własny koszt dostarczyć wyroby we wskazanym przez Zamawiają-
cego miejscu: pokoje noclegowe na poddaszu w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, ul. Ko-
ściuszki 27a. 
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5. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające speł-
nienie przez zaoferowane wyroby wymagań, tj. kartę katalogową produktu, na której przedstawiony 
będzie proponowany wyrób oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej 
wymagane w opisie parametry oraz zdjęcia) oraz zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem 
katalogowym oraz nazwę producenta. 
6. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca musi umożliwić weryfikację dostarczanych wyrobów 
i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie oceny, ate-
sty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane wyroby 
wymogów jakościowych określonych w zapytaniu ofertowym, pod rygorem nie zawarcia lub zerwa-
nia umowy z winy Wykonawcy. 
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach zostały wskazane nazwy 
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wy-
konania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
9. Do wyrobów wskazanych w zapytaniu, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować wyroby równoważne pod względem pa-
rametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastoso-
wania wyroby powinny spełniać parametry określone w zapytaniu ofertowym i nie powinny być gor-
sze od założeń w zapytaniu ofertowym. 
10. Wykonawca powołujący się na zastosowanie wyrobów równoważnych winien wykazać, iż speł-
niają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do 
oferty informacjami na temat parametrów technicznych, szczegółowych rysunków technicznych, 
atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kart katalogowych wyrobów zamiennych. Dokumenty te 
muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych wyrobów w stosunku do 
przyjętych w zapytaniu. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych wyrobów. Zama-
wiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. 
 

 


