ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletów ręczników oraz koców
dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części:
1. Cześć I – Dostawa kompletów ręczników łazienkowych w ilości 1878 sztuk.
1. Zamówienie należy zrealizować w dwóch dostawach:
1) Pierwsza dostawa w terminie do 4 kwietnia 2018 r. w ilości 1314 sztuk.
2) Druga dostawa w terminie do 28 września 2018 r. w ilości 564 sztuki.
2. Na komplet ręczników łazienkowych składają się dwa ręczniki w tym samym kolorze
o wymiarach: 50 cm x 90 cm i 70 cm x 140 cm, (tolerancja rozmiaru +/-10 cm),
100% bawełna o gramaturze 500 g/m2. Ręczniki jednobarwne (minimum cztery
kolory – ilość kolorów powinna być proporcjonalna do ilości zaoferowanych kolorów)
z delikatną bordiurą w kolorze ręcznika identyczną w każdym komplecie. Kolory
ręczników zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dołączonego do oferty
wzornika kolorów (minimum 8 kolorów). Komplet estetycznie zapakowany w ściśle
przylegający celofan (ręczniki złożone w kostkę, przewiązane z czterech stron
satynową wstążką o szerokości 25 mm w kolorystyce ręcznika), przygotowany na
wręczenie upominku.
2. Część II – Dostawa koców w ilości 1128 sztuk.
1. Zamówienie należy zrealizować w dwóch dostawach:
1) Pierwsza dostawa w terminie do 4 kwietnia 2018 r. w ilości 564 sztuki.
2) Druga dostawa w terminie do 28 września 2018 r. w ilości 564 sztuki.
2. Koc o wymiarach 150 cm x 200 cm tolerancja rozmiaru +/-3cm , skład 100% poliester
o gramaturze 260g/ m2 – puszysty i miękki w dotyku. Koce jednobarwne - minimum
cztery kolory, proporcjonalne ilości z każdego dostępnego koloru w stosunku do
ogólnej liczby zamawianych koców. Kolory koców zostaną wybrane przez
Zamawiającego na podstawie dołączonego do oferty wzornika kolorów (minimum
6 kolorów). Koc estetycznie zwinięty w rulon lub złożony w prostokąt, owinięty
ozdobną etykietą i zapakowany w papierową ekologiczną torbę, przygotowany na
wręczenie gotowego upominku. Torby papierowe powinny być dostarczone
w oddzielnym kartonie w celu uniknięcia zagnieceń. Zamawiający samodzielnie
zapakuje koc do torby.

