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Załącznik nr1 

 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabawek interaktywnych dla dzieci do 
zamontowania na ścianie: 

Wymiary:  

 Szerokość od 40 do 50 cm,  

 Wysokość: od 65 do 75 cm,  

 Grubość: do 6 cm, 

Zabawki interaktywne powinny różnić się od siebie:  

- rozwijająca umiejętność liczenia, polegająca na układaniu w kolejności liczb (1 sztuka); 

- rozwijająca podstawowe umiejętności matematyczne, mająca formę liczydła (1 sztuka); 

- służąca rozwijaniu umiejętności strategicznych, polegająca na układaniu cyfr lub symboli 
zgodnie z zasadami gry ‘kółko i krzyżyk’ (1 sztuka); 

- służąca ćwiczeniu pamięci, polegająca na odsłanianiu symboli zgodnie z zasadami gry 
‘memory’ (1 sztuka); 

- wybrana przez Zamawiającego spośród co najmniej trzech propozycji przedstawionych mu 
przez Wykonawcę (1 sztuka); 

Ilość: 5 sztuk 

 

Wszystkie gry interaktywne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wszystkie gry muszą mieć takie same wymiary. 

Wszystkie gry muszą mieć możliwość prostego zawieszenia lub zamontowania na ścianie.  
W przypadku konieczności wykonania w celu montażu prac wykraczających poza zwieszenie 
na hakach bądź zamocowanie na załączonych taśmach montażowych - cena powinna 
uwzględniać montaż po stronie Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Dostarczone zabawki interaktywne muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe. 

Dostarczone zabawki interaktywne muszą spełniać wymagania wynikające  
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów.  

Termin dostawy – do 14 grudnia 2018 roku.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem  
o dokładnym terminie dostawy i montażu – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz 
mailowo na adres fundusze@udsc.gov.pl. 

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych 
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rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. 
Cena musi zawierać koszt transportu, rozładunku i montażu do Ośrodka dla Cudzoziemców 
w Dębaku – Podkowie Leśnej  (05-805 Otrębusy), tel.: 022 729 80 71 w godzinach od 08:00 do 
16:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni od 
podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

 


