Załącznik nr 9 do SIWZ

Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd. – współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
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Zakup kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
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kompletu, zestawu
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Cena brutto
jednostkowa
dla 1 - szt.,

8

dla 1 szt., kompletu,
zestawu
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Cena netto
jednostkowa

Szafka wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm,
zamykana na zatrzask, wym.: 40x 24x 11cm.
Wyposażenie apteczki: kompres sterylny 10x 10cm
3kpl., opaska elastyczna 4m x 6cm 2szt., opaska
elastyczna 4m x 8cm 3szt., plaster 10x6 cm, plaster
5m x 2,5 cm, opatrunek indywidualny (M sterylny
3szt.) oraz (G sterylny 1szt.), chusta opatrunkowa
40x60 2szt., chusta opatrunkowa 60x80 1szt., chusta
trójkątna 2szt., koc ratunkowy 160x 210 cm 1szt.,
nożyczki 14,5cm 1szt., rękawice winylowe 4szt.,
ustnik do sztucznego oddychania 1szt., instrukcja
udzielania pierwszej pomocy 1szt. Termin ważności
środków opatrunkowych- 5 lat.
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Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Kłonówku-Kolonia

Apteczka
wisząca z
wyposażeniem
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Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Klwatce Królewskiej

3

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Podgórze

2

Zespół Szkół
w Kuczkach-Kolonii

1

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Małęczynie

Opis

Zespół Szkół
w Goździe

Nazwa

Ilość

Formularz asortymentowo cenowy – wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi

Wartość
brutto

12 = kol 3 x kol 11

Zabezpieczenie Zestaw 30 sztuk osłonek silikonowych na narożniki.
Chronią dziecko przed urazami głowy, a także całego
kątowe mebli
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ciała w skutek uderzeń. Idealne do stołów, krzeseł,
szafek i półek

Urządzenie
gaśnicze

Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego.
Przeznaczone jest do gaszenia cieczy palnych oraz
instalacji i uradzeń elektrycznych pod napięciem do
1000V. Zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką
lakierniczą, bezszwowy, możliwość dozowania emisji
środka gaśniczego poprzez szybkootwieralny zawór
umożliwiający czasowe przerwanie wpływu środka
gaśniczego. Masa środka gaśniczego: ok. 2kg, masa
całkowita: ok. 7kg, czynnik roboczy: dwutlenek węgla
CO2, czas działania: min 6s, zakres temperatur
stosowania: 20°C +60°C
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Skrzynka na
klucze

Szafka na 50 kluczy o wymiarach: 36x 23,5x 6 cm,
wykonana z blachy do 1,2mm, zamki cylindryczne,
szyfrowane na zamówienie, zawieszki ruchome,
numerowane z możliwością regulacji pionowej . waga
szafki: ok. 3kg
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Oznaczenia
ewakuacyjne

Komplet 11 oznaczeń ewakuacyjnych. Grafika,
wielkość, kształt i barwa ściśle określona przez Polską
Normę PN-97/N-01256/02. Kształt: prostokąt lub
kwadrat, tło: zielone, symbol: biały, forma:
fosforescencyjna. Kierunek drogi ewakuacyjnej
(prostokąt) 3szt., wyjście ewakuacyjne 2szt., kierunek
do wyjścia schodami w dół w prawo 2szt., kierunek
do wyjścia schodami w dół w lewo 1szt., kierunek do
wyjścia schodami w górę w prawo 2szt., kierunek do
wyjścia schodami w górę w lewo 1szt.,
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Instrukcja
udzielania
pierwszej
pomocy

Kartonowa instrukcja pierwszej pomocy w formacie
A3 o wymiarach 42x 30cm. Forma graficzna planszy
pomaga zapamiętać kolejność wykonywanych
czynności. Instrukcja zgodna z wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji.
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Razem
(Łączna wartość dostarczenia wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi z uwzględnieniem kosztów dostarczenia
do poszczególnych szkół

Oświadczamy, że podane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

……………………….,data ………………………………

…………………………………………………………………………..
( Pieczątka i podpis osób upoważnionych)

