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Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Opis przedmiotu zamówienia    

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) Zakup i dostawa żaluzji plisowanych, rolet do pomieszczeń dydaktycznych, kancelaryjnych 

i pokoi internatowych znajdujących się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej 

w Koszalinie   

 

Zestawienie ilościowo-cenowe żaluzji plisowanych COSIMO i rolet: 

L.p. Nazwa 
Kolor 

materia
łu 

Kolor 
osprzętu 

Wymiar szer. wys. 
Ilość 
szt. 

Cena 
brutto 
za szt. 

Wartość 
brutto 

Kancelaria/ 
Pomieszcze

nie 

1 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 435 x 1300 h 4   Bud.3(38A, 
38B) 

2 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 430 x 1300 h 10   Bud.1 1, 2, 
5, 6, 6A) 

3 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 440 x 1310 h 4   Bud.1(3, 4) 

4 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 450 x 1260 h 10   Bud.1(105, 
108, 106) 

5 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 395 x 1260 h 2   Bud.1(108) 

6 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 275 x 1030 h 4   Bud.1(109) 

7 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 405 x 1315 h 2   Bud.3(13) 

8 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 690 x 1250 h 9   Bud.3(407) 

9 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 530 x 980 h 3   Bud.3 301) 

10 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 370 x 640 h 3   Bud.3(301) 

11 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

brązo
wy 

biały 340 x 1190 h 16   Bud.3(208,  
209, 209A, 
211) 

 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 300 x 450 h 4   Bud.19(208) 

 Żaluzje plisowane COSIMO 
 

szary biały 400 x 1000 h 4   Bud.19(208) 

12 Rolety wolnowiszące do 
dużych powierzchni 

szary biały 1300 x 2400 h 4   Bud.3(132) 

13 Rolety wolnowiszące do 
dużych powierzchni 

szary biały 1400 x 2500 h 5   Bud.3(135) 

 
WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Cechy żaluzji plisowanych COSIMO oraz rolet wolnowiszących: 

 
Zdjęcia 

 
Cechy żaluzji/ rolet 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
* zdjęcia mają charakter ogólnopoglądowy 
 

 
Cechy żaluzji plisowanych COSIMO 
- nowoczesny wygląd; 
- tkanina o zaciemnienie min 70%, max 90%; 
- kolor osprzętu biały; 
- możliwość przysłaniania dowolnego fragmentu 
okna - "od góry - od dołu", nie posiada stałej rynny 
dolnej i górnej; 
- "wklikiwany" system zapobiegający wypadaniu z 
profilu; 
- sterowanie ręczne za pomocą uchwytu; 
- montaż bezinwazyjny na skrzydło okna za pomocą 
uchwytów.  
 
 
 
 
Cechy rolet wolnowiszących 
- roleta do dużych powierzchni, poza wnęką okienną; 
- nowoczesny wygląd; 
- tkanina o zaciemnienie min 90%, podgumowana; 
- mechanizm oraz kaseta w kolorze białym, w całości 
wykonane z aluminium, w pełnej, kwadratowej 
kasecie, przeznaczony do montażu do ściany, bądź 
sufitu; 
-posiada samohamujący mechanizm koralikowy, 
strona sterowania: z prawej 
 
 
 
 
 

 

Termin realizacji   

Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia tj. dokonania pomiarów, 

wyprodukowania, dostarczenia oraz montażu we wskazanych przez Kupującego miejscach 

powyższych żaluzji plisowanych oraz rolet w terminie do 20 grudnia 2019 r. od momentu 

dostarczenia podpisanej umowy do COSSG. 

Uwagi:   

Przed montażem konieczne będzie dokonanie szczegółowych pomiarów okien w kancelariach 

pomieszczeniach dydaktycznych oraz pokojach internatowych. 

Po dokonaniu szczegółowych pomiarów Kupujący wybierze ostateczny kolor materiału z 

wzornika wskazującego na spełnienie wymogu w zakresie zaciemnienia z którego zostaną 

wykonane żaluzje plisowane oraz rolety wolnowiszące. 
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Kupujący dokona całości zakupu od jednego Sprzedawcy, który zaoferuje najniższą cenę.  

Planowana ilość zamówienia może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości żaluzji 

plisowanych, rolet w zależności od zaoferowanej ceny jednostkowej brutto, możliwości 

finansowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W takim 

przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych brutto ujętych w 

ofercie. W przypadku braku realizacji dostawy w wyznaczonym na dostawę terminie Centralny 

Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

zamówienia. 

Termin związania z ofertą 30 dni.  

 


